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Tuzson Bence: Azért dolgozunk, hogy a jövőben is megőrizhessük ezt a pozíciónkat, 
és még jobbá, kényelmesebbé tegyük az itt élő kicsik és nagyok életét

ISKOLÁK, ÓVODÁK, BÖLCSŐDÉK, 
EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK, ÚTÉPÍ-
TÉSEK, KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK, 
INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK, 
KORSZERŰ MOTORVONATOK JELZIK 
SZŰKEBB ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÜNK-
BEN AZ ELMÚLT IDŐSZAKBAN ELÉRT 
EREDMÉNYEINKET – FOGALMAZOTT 
A DUNAKESZI POLGÁR KÉRDÉSÉRE 
ADOTT VÁLASZÁBAN TUZSON BENCE, 
TÉRSÉGÜNK ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVI-
SELŐJE, AKI HOZZÁTETTE MÉG AZT 
IS, HOGY A FELSOROLTAK MELLETT A 
ZÖLDTERÜLET ARÁNYÁT IS NÖVELNI 
TUDTUK A RÉGIÓ TELEPÜLÉSEIN, ÍGY 
DUNAKESZIN IS. MINT MONDTA, AZ 
EDDIG ELVÉGZETT MUNKÁNKHOZ MÉL-
TÓAN KELL FOLYTATNUNK A TEVÉKENY-
SÉGÜNKET A TOVÁBBIAKBAN IS.

Dunakeszin és térségében a 
legjobb hazánkban élni, ezt 
ma már nemcsak mi mond-
juk, hanem az országos fel-
mérések is igazolják, s eb-

ből következik, és büszke is vagyok rá, 
hogy régiónk Magyarország leggyorsab-
ban fejlődő térsége – fogalmazott a la-
punknak adott nyilatkozatában Tuzson 
Bence, a Pest megyei 5-ös számú válasz-
tókerület országgyűlési képviselője, akit 
arról kérdeztünk, hogy mit hoznak majd 
az idei nyárra azok az enyhítések, amelye-
ket a járványhelyzet visszaszorításának 
köszönhetően vezettek be. Mint mond-
ta, a fejlesztések a járványidőszakban sem 
álltak le, és mi, magyarok ismét bebizo-
nyítottuk, hogy ha összefogunk, akkor 
bármire képesek vagyunk. Ennek szel-
lemében iskolákat, óvodákat, bölcsődé-
ket építettünk és bővítettünk Csomádon, 
Csömörön, Dunakeszin, Erdőkertesen, 
Fóton, Gödön és Veresegyházon is – tette 
hozzá a politikus.

Fejlesztettük az egészségügyi intézmé-
nyeket, a közlekedést, sőt, még a zöldte-
rület arányát is növelni tudtuk – folytat-
ta Tuzson Bence –, s a járványhelyzet eny-
hülésével most Magyarország és körze-
tünk újraindítása a legfontosabb kérdés, 
ezért megerősítettük a vállalkozásokat, 
bővítettük a családtámogatási rendszert, 
segítettük a huszonöt év alattiak életkez-
dését, a nyugdíjasok iránti tiszteletből pe-

dig visszavezetjük a tizenharmadik havi 
nyugdíjat.

„Büszke vagyok arra, hogy régiónk az 
ország leggyorsabban fejlődő térsége, és 
külön örömmel tölt el, hogy a térség or-
szággyűlési képviselőjeként én magam is a 
részese lehettem ezeknek az eredmények-
nek, és szerepet vállalhattam azokban a 
fejlesztésekben, amelyeket a környező te-
lepüléseken az elmúlt időszakban megva-
lósítottunk. Ennek a munkának a követ-
kezetes folytatását hozza nekünk az idei 
nyár, amikor már kicsit nyugodtabban 
mozoghatunk, sportolhatunk, színház-
ba és sporteseményekre is járhatunk, nem 
utolsó sorban pedig megölelhetjük végre a 
legféltettebb szeretteinket is. Újult erővel 
folytatjuk a közös munkát! Minden okunk 
megvan arra, hogy higgyünk a biztonsá-
gos jövőnkben, a kitűzött céljainkban: job-
bá, kényelmesebbé tenni az itt élő kicsik és 
nagyok életét” – foglalta össze a képviselő.

„Ha csak Dunakeszire, mint régiónk 
központjára gondolunk, akkor jelentős 
eredménynek tekintem, hogy átadtuk a 
Nyíltvízi Edzőközpontot, illegális hulla-
déklerakókat számoltunk fel, fákat ültet-
tünk, emeletes KISS motorvonatok járnak 
a Budapest–Dunakeszi–Göd–Vác vasútvo-
nalon, átadtuk az M2-es autóutat és a 2-es 
számú főutat összekötő utat, valamint két-
szer két sávosra bővítettük az M2-es au-
tóutat. De ugyanilyen fontos megemlíte-
ni azt is, hogy körforgalmakat építettünk 

Dunakeszi és Fót között, megépítettük a 
Napsugár Bölcsődét Alagligeten, megnyi-
tottuk az Aranyalma Óvodát, bővítettük 
és felújítottuk a Piros Tagóvodát, valamint 
a Krisztus Király Római Katolikus Általá-
nos Iskolát, s most van folyamatban a Du-
nakeszi Radnóti Miklós Gimnázium ener-
getikai felújítása” – sorolta az eredménye-
ket a Tuzson Bence.

Képviselőként azon dolgozom, hogy 
azokra a településekre, amelyeket én kép-
viselek, minél több lehetőséget elhozzak, 
és minél több fejlesztési forrást elérhetővé 
tegyek, ebben a munkában azonban min-
denkinek megvan a maga feladata, mert 
csak együttműködésben tudunk jelen-
tős eredményeket elérni – mondta a poli-
tikus. „Munkám egyik legfontosabb alap-
elve, hogy minden támogatást megadok 
azoknak a településvezetőknek, akik jó fej-
lesztési programokat akarnak professzio-
nális módon megvalósítani. Aki ebben a 
feladatvállalásban, vagyis a helyi fejlesz-
tésekben partner, az rám mindig számít-
hat. Az a feladatunk tehát, hogy még jobbá 
és kényelmesebbé tegyük az itt élő kicsik 
és nagyok életét, vagyis megőrizzük azt a 
kiemelt pozíciónkat, miszerint a mi térsé-
günkben a legjobb hazánkban élni, és to-
vábbra is itt legyen a legjobb az emberek 
életminősége” – nyilatkozta lapunknak 
Tuzson Bence.

Szabó Palócz Attila
Fotó:Ligeti Edina

Régiónk az ország 
leggyorsabban fejlődő térsége
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Szakmai elismerő oklevélben részesült a gimnázium 
matematika munkaközösség tizenkét tagja

5

A JÁRVÁNYHELYZET MIATT IDÉN IS ELMARADT A KÖZÉPISKOLÁSOK HAGYOMÁNYOS BALLAGÁSI ÜNNEPSÉGE ÉS NEM KERÜLHETETT 
SOR A KIVÁLÓ TANÁROK, DIÁKOK ELISMERÉSEINEK ÁTADÁSÁRA SEM. EZ UTÓBBIT PÓTOLVA, AZ ÖNKORMÁNYZAT JÚNIUS 24-ÉN DÍJ-
ÁTADÓ ÜNNEPSÉGET RENDEZETT A VOKE JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT LÁNYI FERENC-GÉRECZ ATTILA TERMEIBEN.

Az ünnepség kezdetén Szeredi Helga sajtóreferens köszön-
tötte a megjelenteket, köztük Tuzson Bencét, a térség or-
szággyűlési képviselőjét, Dióssi Csaba polgármestert, Si-

pos Dávid és Nyíri Márton alpolgármestereket, Tóth Tamást, a 
Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, Kollár 
Albint, a Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat kurató-
riumának elnökét, Nyíri Istvánt, a Radnóti Miklós Gimnázium 
igazgatóját és Horváth Juditot, a Dunakeszi Rotary Klub elnökét. 

A Himnusz elhangzása után Dióssi Csaba köszöntötte a jelenlé-
vőket. Az elismerésben részesülő tanárok, diákok példaként szol-
gálhatnak mindenki előtt hangsúlyozta a városvezető. – Mivel a 
ballagást nem tudtuk megtartani, úgy gondoltuk, hogy ha kicsit 
zártabb körben is, de megtartjuk az átadó ünnepséget.

– Az elmúlt másfél év igen nehéz volt tanároknak, diákoknak 
egyaránt, de talán megszabadulva a vírus fogságától, jövőre ismét 
a régi módon tarthatjuk meg a ballagást – fogalmazott Tuzson 
Bence. – A körülmények ellenére rendkívüli módon helytálltak 
a tanárok és a diákok is. Ötgyermekes családapaként tudom, mit 
jelent, amikor a gyermekemet beviszem az iskolába és rábízom a 
nevelését arra, akiben megbízom. Nekünk, szülőknek érezni kell 
a bizalmat a tanárok felé és a tanároknak is ezt kell érezni a diá-
kok felé. Így válik a nevelés, oktatás közös tevékenységgé. Ha rá-
nézünk a mai diákokra, tudjuk, hogy belőlük lesz a jövő tanára, 
mérnöke, közgazdásza, jogásza, politikusa, ők lesznek a jövő Ma-
gyarországa. Ez a mi közös felelősségünk. 

Következett a díjátadás. Elsőként a Soponyi Istvánné által alapí-
tott Anyák napi díjat vehette át a volt gimnáziumi tanuló Pócsi Bi-
anka, aki az egészségügyi pályát választotta. 

A Rotary-klub díját ez alkalommal Pőcze Kinga 12.A, és Tóth 
Máté, 12.D osztályos tanulók tanulmányi eredményükért, vala-
mint kimagasló közösségi tevékenységükért vehették át.

A Dunakeszi Német Nemzetiségi Önkormányzat által alapított 
Lenau díjat idén négy diáknak ítélték oda. Sótonyi Lili 12.D, Kiss 

Hanga 12.B, Horváth Ádám 12.B, valamint Peredi Luca 12.C osz-
tályos tanulók a tanévben sokat tettek a német kultúra és nyelv 
ápolásáért, amely érdemjegyeikben is megmutatkozott. Sikereik 
Hudra Andrea, Harmos Ildikó és Felekné Csizmazia Erzsébet ta-
nárnőknek nagymértékben köszönhetők.  

Szakmai elismerő oklevélben részesült a gimnázium matema-
tika munkaközösség tizenkét tagja, akik az elmúlt évtizedekben 
számos országos szintű versenyeredményt értek el tanulóikkal. 
Nyolcosztályos és hagyományos gimnáziumi osztályokban taní-
tanak. Magas fokú a tudásmegosztás a matematika szakos taná-
rok között, amely a digitális oktatás ideje alatt is kiemelkedő volt.

Radnóti-díjat vehetett át Láda Ottilia az angol nyelv oktatásá-
ban elért kimagasló eredményeiért, valamint dr. Vecserkáné Józsa 
Zita biológia-angol szakos tanár, aki a kezdetek óta mindkét sza-
kot magas színvonalon tanítja.

Négy éves kimagasló tanulmányi eredményükért polgármeste-
ri oklevélben és emlékplakett elismerésben hat érettségiző diák, 
Szmolár Attila Botond 12.B, Badruddin Dániel Kiron és Budavá-
ri Júlia 12.C, valamint Lázár Kitti, Lendvai Noémi és Tóth Barba-
ra 12.D. részesült.     

Az Emberi Erőforrások Minisztere, Prof. Dr. Kásler Miklós El-
ismerő oklevelét vehette át Láda Ottilia, a tanév cégén nyugállo-
mányba vonuló angol tanár, aki 1980 óta a közoktatásban dolgo-
zik. Zenei képzettsége (hegedűtanár) mellett angol szakos tanári 
diplomát szerzett az ELTE Bölcsészettudományi Karon. A Rad-
nóti gimnáziumban 1987 óta tanít. Kimagasló eredményeket ért 
el az angol nyelv oktatásában, különleges empatikus képességei-
nek köszönhetően kiválóan látta el osztályfőnöki feladatát is.  

A díjakat és elismeréseket (sorrendben) Nyíri István, Horváth 
Judit, Tóth Tamás, Kollár Albin, Nyíri István, Dióssi Csaba és Tu-
zson Bence adták át. Az ünnepség a Szózat hangjaival zárult.

Katona M. István
A szerző felvétele  

Gimnáziumi díjátadó ünnepség   
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Szakáll Lászlóné Lujzi néni

Mihály Gyuláné és Horváthné Szentléleki Katalin

A bejárat előtti széksorokban helyet 
foglalókat Mihály Gyuláné intéz-
ményvezető köszöntötte. A Bim-

Bam-Bom kicsinyek kórusa Fenyvesi Béla: 
Szélkiáltó kánon és Bárdos Lajos: Ugyan 
édes komámasszony című műveit adta elő 
Kardos Eszter és Korlát Szabina vezényle-
tével.

– Hat generáció élete, nemzeti sorsfor-
dulók, számtalan esemény sűrűsödik ösz-
sze az iskola száz éves történetében – fo-
galmazott beszédében Horváthné Szentlé-
leki Katalin nyugalmazott iskolaigazgató, 
a Tóth Mariska Hagyományőrző Alapít-
vány kuratóriumának elnöke. –Az iskola 
fennmaradása köszönhető azoknak a tá-
volabbi és a közelebbi múlt személyisége-
inek, akik áldozatos munkájukkal szolgál-
ták az iskola ügyét, valamint köszönhető 
az iskola településünkön betöltött szerepé-
nek is… A Bárdos iskolák nagy családjá-

ban megtapasztalhattuk az összetartozás 
érzését, a kóruséneklés közösségformáló 
erejét. Ahogy változott a világ, úgy formá-
lódott az iskola, de a gyökereket mindig si-
került megőrizni.

Szakáll Lászlóné, Lujzi néni 1979-től 
1994-ig igazgatta az iskola életét. Az intéz-
mény történetének avatott ismerője meg-
emlékezésében idézte fel a múltat. Az isko-
la helyén az 1900-as évek elején még legelő 
volt, majd a 1910-es években elkezdődött a 
MÁV Főműhely építése, ami az első világ-
háborúban megakadt, majd a háború után 
folytatódott. A trianoni diktátum miatt 
az elcsatolt országrészből elmenekült csa-
ládok érkeztek Dunakeszire is, köztük ta-
nítók, tanárok s ők kezdték el 1920 júniu-
sában a gyerekek oktatását az akkor már 
meglévő művelődési házban. Az első igaz-
gatót, Körmendy Lajost 1924-ben nevezték 
ki, majd a Lányi Ferenc főtanácsos, a fő-
műhely igazgatója irányításával épülő la-
kóteleppel párhuzamosan elkezdték az is-
kola építését is. A piros téglás épületet há-
rom tanteremmel 1928-ban adták át, mint 
a Magyar Államvasutak Műhelytelepi Ele-
mi Iskoláját. 

Ez volt a hőskor, az iskola további törté-
netét taglalva számos fontos mozzanatot 
említett. Volt itt kápolna, az iskolaudvaron 
országzászló. A háború után 1945-ben há-
rom tanteremmel indult az oktatás, majd 
1950-ben államosították az iskolát. A het-
venes években már a megye legjobb tanin-
tézményei közé tartozott, 1971-ben hozták 
létre az ének-zene tagozatot, ez mindmáig 
meghatározója az iskolának. Közben meg-
tudtuk, hogy idén 66 éve, hogy Lujzi néni 
itt kezdett tanítani.  

Több éven át, 1979-ig, önálló épület hi-
ányában itt volt a gimnázium is, leválása 
után, mint 3. sz. Általános Iskola műkö-

dött tovább az intézmény. Ekkor nevezték 
ki igazgatónak Lujzi nénit, ebben a tiszt-
ségében 1994-ig nyugdíjba vonulásáig dol-
gozott. Ezalatt újabb épülettel bővült az 
iskola, mert nőtt a tanulólétszám. Példa-
ként említette, hogy az 1987-88-as tanév-
ben 1390 gyerek volt 48 tanulócsoportban, 
évfolyamonként hat osztályban és 24 nap-
közis csoportban foglalkozott a tanulók-
kal 95 pedagógus. 

Az intézmény 1989. május 20-án az or-
szágban elsőként vette fel a Bárdos La-
jos nevet. Az iskola büszkén viseli a Kivá-
ló Tehetségpont valamint az Ökoiskola Cí-
meket. Énekkaraik, a 3. évfolyamtól Kicsi-
nyek kórusa, a felső tagozattól Cantemus 
kórus számos alkalommal, köztük a Bár-
dos Gálán és a városi karácsonyi hangver-
senyen sikerrel szerepel a város közönsé-
ge előtt.

Lujzi néni emlékidézője után Mihály 
Gyuláné leleplezte a már említett alapít-
vány kezdeményezésére a jubileum alkal-
mából készült Emléktáblát. Ezt követően 
a bejárat előterében elhelyezték azt az idő-
kapszulát pendrive formájában, amely az 
intézmény legfontosabb eseményeit, ered-
ményeit tartalmazza. A jelen lévők, köztük 
Csoma Attila önkormányzati képviselő, a 
VOKE József Attila Művelődési Központ 
igazgatója megtekintettek egy rövidfilmet 
az iskola életéről, majd az intézményvezető 
asszony oklevelet és tárgyjutalmat adott át 
több korábbi igazgatónak, valamint az is-
kola működésében fontos szerepet betöltő 
személyeknek.

Végezetül a vendégek megismerkedtek 
az aulában a jubileumra elkészült „Időka-
pu, 100 lépés a múltba” című interaktív ki-
állítással. 

Katona M. István
A szerző felvételei

Centenáriumi ünnepség 
a Bárdos iskolában

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS 
ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK SZÁZADIK,  AZ 
EMELT SZINTŰ ÉNEK-ZENE OKTATÁSNAK 
PEDIG ÖTVENEDIK ÉVFORDULÓJÁT ÜNNE-
PELTÉK JÚNIUS 9-ÉN A TANINTÉZMÉNY-
BEN. A GYÁRTELEPI OKTATÁSRA TÖRTÉNŐ 
MEGEMLÉKEZÉS SORÁN EMLÉKTÁBLA 
AVATÁSÁRA ÉS EGY IDŐKAPSZULA ELHE-
LYEZÉSÉRE IS SOR KERÜLT.  
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Az iskola 
tantestülete 
ünnepélyes 
tanévzáróval 
búcsúztatta 
a 2020/2021-es 
oktatási évet

Varga Tiborné emlékét megőrzi 
az iskola közössége

ÜNNEPÉLYES TANÉVZÁRÓ ÉRTEKEZLETET TARTOTT JÚNIUS 24-ÉN A DUNA-
KESZI FAZEKAS MIHÁLY NÉMET NYELVOKTATÓ NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS 
ISKOLA. A TANTESTÜLET MEGHALLGATTA PAPNÉ SZALAI CSILLA IGAZGATÓ 
ASSZONY ÉVÉRTÉKELŐ BESZÁMOLÓJÁT, EZT KÖVETŐEN ELISMERÉSEKET 
ADTAK ÁT, MAJD NÉVADÓ ÜNNEPSÉGRE KERÜLT SOR, MELYNEK KERETÉ-
BEN A TORNATEREM FELVETTE AZ EGYKORI TESTNEVELŐ TANÁR, MAJD 
IGAZGATÓHELYETTES, VARGA TIBORNÉ NEVÉT.    

Bevezetőben az igazgató asszony 
köszöntötte Varga Tiborné fér-
jét, Varga Tibort, a Radnóti Mik-

lós Gimnázium nyugalmazott igazga-
tóját, gyermekeit, Lászlót és Balázst és 
a család többi tagját. Köszöntötte az is-

kola korábbi vezetőit, Szőke Kálmánnét 
és Kovács Gábornét, a Dunakeszi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, 
Tóth Tamást, és Pethő Krisztián elnök-
ségi tagot, önkormányzati képviselőt, az 
önkormányzat képviseletében Bilinszky 
Ferenc képviselőt, valamint Eszes Kata-
lint, a Dunakeszi Tankerületi Központ 
szakmai vezetőjét. Jelezte, hogy hivata-
li elfoglaltsága miatt Dióssi Csaba pol-

gármester később csatlakozik az ünnep-
séghez. 

Évértékelő beszámolója bevezetésében 
elmondta, hogy a tanévet 71 pedagógus-
sal és 889 tanulóval zárják. A pedagógu-
sok munkáját két iskolatitkár, öt pedagó-
giai asszisztens és két rendszergazda se-
gítette. 

– Szeptemberben az éves munkater-
vet még a normál iskolai oktatási formá-
ra terveztük a folyamatos veszélyeztetett-
ségi állapot figyelembe vételével– mondta 
a továbbiakban az igazgató asszony. – El-
sődleges célunk a tavaszi karantén idő-
szak alatt tanult tananyag felelevenítése, 
elmélyítése volt, valamint felkészülni az 
esetleges újabb tantermen kívüli digitá-
lis oktatásra.

Elmondta a továbbiakban, hogy nov-
emberben sajnos elkezdődtek a megbe-
tegedések. Osztályok karanténba kény-
szerültek. Előtérbe került az online ok-
tatás, majd idén májusban már min-
den osztály szinte teljes létszámmal 
jelen volt.  Az alapító okiratban sze-
replő emelt szintű nyelvoktatás terve-
zett megvalósításához megkapták a po-
zitív választ, így szeptembertől a német 
nyelv mellett az angol nyelvet is emelt 

szinten tanulhatják a gyermekek, me-
lyért köszönetet mondott a tankerületi 
központnak. Örvendetes, hogy a mos-
tani tanév végére hét nyolcadikos tanu-
ló angol nyelvből középfokú komplex 
nyelvvizsgát szerzett.

A beszámolót követően igazgatói dicsé-
retet adott át a negyedikes és nyolcadikos 
osztályokat búcsúztató tanítóknak, osz-
tályfőnököknek. Hat pedagógus tanker-

ületi elismerő oklevelet vehetett át Eszes 
Katalintól. Kiemelkedő, eredményes ok-
tató-nevelő munkájáért, valamint a ta-
nítványok, kollégák tiszteletétől övezve 
12 aktív, tanítással eltöltött tanévvel ren-
delkezve érdemelte ki idén a Fazekas-dí-
jat Lőrincz Mónika magyar nyelv és iro-
dalom szakos tanár. 

A tornatermi névadó felvezetéseként 
Varga Tiborné Marikáról (1953-2019) el-
mondta az igazgató asszony, hogy testne-
velő tanárként, majd igazgatóhelyettes-
ként a sport, valamint az oktatás-nevelés 
minden területén otthon volt. Sokoldalú-
sága, megkérdőjelezhetetlen gyerekszere-
tete, kollegialitása követendő példa. 

Pályafutása részletes ismertetése után 
szalagátvágással felavatták a Varga Ti-
borné tornatermet. A kiváló pedagógus-
ról megemlékezett Kovács Gáborné, majd 
Varga Tibor.

– Aki nektek kolléga volt, tanár, osz-
tályfőnök, szülőknek társ, igazgatóhe-
lyettes szaktanár, nekünk feleség, édes-
anya, nagymama… Marika harmóni-
át tudott teremteni a munkahelye és a 
családja között. Mindig fontos volt szá-
mára, hogy ne csupán a kollégáival, de 
a szülőkkel is jó kapcsolatot tudjon ki-
építeni. Családunk nevében szeretném 
megköszönni, hogy beemeltétek őt az is-
kola történelmébe. (A tornaterem előte-
rében látható emléktábla Lengyel István 
szobrászművész munkája.)

Az ünnepség folytatásaként Dudák 
Ferencné, aki ötven éve szerezte meg 
diplomáját, színes diplomát vehetett 
át Dióssi Csabától. Az idei pedagógus 
nap alkalmából Lugosi Istvánné Trefort 
Ágoston-díjat kapott. A méltatást rend-
hagyó módon fia, Lugosi László tanár 
olvasta fel. A kiváló pedagógus negyven 
éves munkája elismeréseként átvehette 
Prof. Dr. Kásler Miklós elismerő okleve-
lét. Ugyancsak elismerő oklevélben ré-
szesítette a miniszter kiemelkedő szak-
mai munkájáért az iskola tantestületét. 
Mindkét oklevelet Eszes Katalin adta át. 

Katona M. István
A szerző felvételei

Rendhagyó tanévzáró 
a Fazekas iskolában
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Hatszáz méter hosszú sétány 
épült a Duna soron

Nyilvános stégek 
a szabadstrandon

ELKÉSZÜLT A DUNA SORON AZ A 3 MÉTER SZÉLES SÉTÁNY A 
GYALOGOSOK SZÁMÁRA, AMELYEN A FEJLESZTÉSNEK KÖSZÖN-
HETŐEN BIZTONSÁGOSAN, A KERÉKPÁROSOK ÉS AZ OTT LAKÓK 
GÉPJÁRMŰVEI SZÁMÁRA FENNTARTOTT, A RÉGI ÚTTÓL ELKÜLÖ-
NÍTETT, ÖNÁLLÓ JÁRDÁN SÉTÁLHATNAK.

HAMAROSAN VÉGET ÉR A DUNAKESZI SZABADSTRAND FEJ-
LESZTÉSE, AMELY A KISFALUDY TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI 
PROGRAM STRANDFEJLESZTÉS IV. ÜTEMÉNEK KERETÉBEN VA-
LÓSUL MEG. ENNEK FŐ ELEME A MOSDÓ ÉPÍTÉS, DE UGYAN-
ILYEN JELENTŐS A MÁR ZAJLÓ ÖLTÖZŐ KIALAKÍTÁS, PADOK, 
KUKÁK SZÁMÁNAK BŐVÍTÉSE, ZÖLDTERÜLET FEJLESZTÉS, SZE-
LEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐK, DIGITÁLIS INFORMÁCIÓS TÁBLA 
ÉS STRANDSZÉF TELEPÍTÉSE, VALAMINT A NEMRÉGIBEN INS-
TALLÁLT NAPOZÓSTÉGEK.

- Dunakeszi közkedvelt Duna-
parti sétányán a város polgá-
rai mellett nagyon sok – a fő-
városból érkező - kerékpáros is 
a Duna soron közlekedett az itt 
lakó gépkocsi tulajdonosokkal 
együtt, ami balesetveszélyes 
volt. Ezért az évek óta meglé-
vő 3 méter széles - több funk-
ciót ellátó - út dunai oldalán 
a gyalogosok számára építet-
tük meg az ugyancsak 3 méter 
széles sétányt – mondta Dióssi 
Csaba polgármester, aki a kör-
zet önkormányzati képviselő-
jével, Csoma Attilával együtt 
június 22-én hivatalosan is át-
adták a lakosságnak a mintegy 
600 méter hosszú új sétányt.  

- Néhány hete adtuk át az 
EuroVelo 6 kerékpárút Bu-
dapest-Dunakeszi szakaszát, 
amely a gyakorlatban azt jelen-
ti, hogy a fővárosból érkező ke-
rékpárosok az új szakaszon ha-
ladnak - a Duna soron keresz-
tül - Göd és Vác irányába, ami 
tovább növeli a terület forgal-
mát. A konfliktusok és az eset-
leges balesetek megelőzése ér-
dekében a helyi képviselő és a 
lakosság javaslatát támogatva 

építettük meg az önálló sétányt 
a gyalogosok számára – ismer-
tette a város polgármestere, aki 
elmondta, hogy a beruházást 
teljes mértékben önkormány-
zati forrásból valósították meg.

- A közlekedők nagy öröm-
mel fogadták a bővítést, az új 
sétány kiépítését, akik a kihe-
lyezett táblák és a felfestések je-
löléseit betartva kerékpároz-
nak vagy sétálnak a Duna so-
ron – hallhattuk Csoma Atti-
lától, a körzet önkormányzati 
képviselőjétől, aki szerint a fej-
lesztésnek köszönhetően sok-
kal biztonságosabbá vált a köz-
lekedés a Duna-part közked-
velt szakaszán, ahol 10 km/h 
sebességkorlátozást vezettek 
a gépjárművel és kerékpárral 
közlekedők számára.  

A fejlesztés során kilenc új 
padot és hulladékgyűjtőt he-
lyezett ki az önkormányzat, a 
kiszáradt fákat újakkal pótol-
ták, a Duna sor északi végénél, 
a vízpartra vezető új és bizton-
ságos lépcsőt építettek. 

 
 (Vetési)

Fotó: KesziPress

Utóbbiból 3 került a dunakeszi Duna-partra: egy a 
szabadstrandra, egy a kajak-kenu központhoz, egy pedig 
a kutyás strandra. A 3x4 méteres stégeket saját felelősség-

re, rendeltetésszerűen bárki használhatja, a Duna-partot élvező 
közönségnek szánta az önkormányzat.

A kutyás strandon nem csak a stég az újdonság, az átadón 
Dióssi Csaba polgármester laptársunknak elmondta, hogy kutya-
barát büfé is épül hamarosan.

Szeredi Helga
Fotó: Kovács Zsolt
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KÉT ÉV SZÜNET UTÁN ÚJRA A RÉGI, ÁM MEG-
SZÉPÜLT, IMPOZÁNS ÚJ ÉPÜLETTEL GAZDAGO-
DOTT DUNA-PARTI NYÍLT VÍZI EDZŐKÖZPONT 
TERÜLETÉN NYÍLT MEG AZ ÖNKORMÁNYZAT 
IDEI NYÁRI TÁBORA. HÉTFŐ REGGEL VIDÁM 
GYERMEKZSIVAJ TÖLTÖTTE MEG A HINTÁVAL, 
MINI STRANDFOCIPÁLYÁVAL, JÁTSZÓTÉRREL, 
NAPOZÓVAL ÉS MÉG SZÁMOS PRAKTIKUS KEL-
LÉKKEL FELSZERELT HATALMAS TERÜLETET. 
MEGNYÍLT A HÉT HÉTIG TARTÓ NYÁRI TÁBOR, 
MELYBEN HETENTE AKÁR 200 DIÁK IS ÉLVEZ-
HETI A FELHŐTLEN VAKÁCIÓ ÉLMÉNYÉT.

A kötetlen hangulatú meg-
nyitón Dióssi Csaba pol-
gármester kedves sza-

vakkal emlékezett meg a köz-
elmúltban elhunyt, örökös tá-
borvezetőről, a gyerekek nagy 
kedvencéről, Roska Péterről, 
akinek emlékét a tábor névadó-
jaként is megőrzi a város. 

A nyári tábor népszerűségét jól 
mutatja, hogy nagyon sok fiatal 
évről évre visszatér, sőt nem ke-
vesen vannak, akik már gimná-
ziumba járnak, de a korábbi szép 
emlékek és élmények hatására 
szívesen vállaltak segítő szerepet 
a tábor életében – derült ki abból 
az oldott hangulatú beszélgetés-
ből, melyet Dióssi Csaba folyta-
tott a fiatalokkal.

A rövid köszöntők és a táboro-
zók programjait szervező és irá-
nyító pedagógusok bemutatá-
sa után Dióssi Csaba polgármes-
ter, Sipos Dávid alpolgármes-
ter és Szabóné Ónodi Valéria, a 
DÓHSZK vezetője a közkedvelt 

Dunakeszi Szeletem csokival aján-
dékozta meg a nyári tábor „lakóit”.

Újra vidám gyermekzsivaj-
tól volt hangos a tábor, a fiata-
lok számára elkezdődtek a prog-
ramok…

Mi pedig arról kérdeztük a vá-
ros polgármesterét, hogy a mo-
dern épület dunai oldalán kiala-
kított gyönyörű park mellett a ke-
leti oldalon, a nyári tábor terü-
letén milyen fejlesztés várható a 
jövőben?

- Aki a korábbi években járt 
itt, az láthatja, hogy a régi épü-
let helyén egy csodálatos új épü-
letközpont került kialakításra, 
melynek a dunai oldalán gyö-
nyörű park fogadja a vendége-
ket. Az új épület lényegesen na-
gyobb, mint a korábbi volt, ezért 
itt a hátsó részen újabb terüle-
tet csatoltunk az ingatlanhoz, 
hogy a fiatalok számára minél 
nagyobb mozgásteret biztosít-
sunk. Erre a területre is kész ter-
veink vannak - mutat körbe -, 

de megvárjuk az idei esztendő  
tapasztalatait, melynek ismere-
tében alakítjuk ki, és építjük be 
a területet. Megújulva, új játszó-
eszközökkel várjuk majd a tábo-
rozókat jövőre – ismertette Dióssi 
Csaba, aki köszönetet mondott a 
tábor új vezetőjének, Rákos Niko-
lettának és pedagógustársainak, a 
DÓHSZK csapatának az idei tá-
bor előkészítéséért, szervezéséért.  

Szabóné Ónodi Valériától, a 
DÓHSZK vezetőjétől megtudhat-
tuk, hogy idén minden turnusra 
jelentős volt a túljelentkezés. 

– Nagyon népszerű a nyári 
gyermektábor, az első két turnus-
ra 300 fölötti volt a jelentkezők lét-
száma, de a további 5 turnusra is 
220-250 fiatal jelentkezett. A tábor 
befogadóképessége miatt kényte-
lenek voltunk korlátozni az igé-
nyelt turnusok számát, hogy min-
den gyerek számára megteremt-
sük a nyári táborozás lehetőségét. 
Így vannak, akik hét helyett csak 
öt hetet, míg mások az öt helyett 
három vagy két hetet tölthetnek 
el az önkormányzat nyári táborá-
ban, amely nagyon vonzó a gye-
rekek számára. Voltak, akik nehe-
zen fogadták el, de végül is meg-
értették, hiszen fontos, hogy min-
denki el tudjon tölteni legalább 
egy-két hetet a táborban – hang-
súlyozta a DÓHSZK vezetője, aki 
hozzátette: - A nyári táborozta-
tást 15-16 pedagógus segíti, akik 
mellett a Család- és Gyermekjó-
léti Központból az óvodai és isko-
lai szociális segítő kollégák is részt 
vesznek a munkában.

Az idei programok is nagysze-
rű élményt kínálnak a fiatalok-
nak, melyek sorában ott lesz az el-

maradhatatlan lovaskocsikázás, 
lesz bábszínház, mesejáték, kisál-
lat-bemutató, íjászat, kirándulás, 
uszodalátogatás, megismerked-
hetnek a népi fafaragó- és a szö-
vő-fonó mesterséggel, idén sem 
maradhat el Huzella Péter kon-
certje, hogy csak néhányat emel-
jünk ki a gazdag választékból.

A tábor új vezetője, a Bárdos is-
kola pedagógusa, Rákos Nikolet-
ta, aki számára – mint lapunk-
nak fogalmazott – óriási kihívást 
jelent a feladat, hiszen egy olyan 
fantasztikus ember után „örököl-
te” a karmesteri pálcát, mint ami-
lyen Roska Péter volt.

- Hat nyáron át dolgoztam itt 
Péter mellett, aki folyamatosan 
nevelgetett. Mindig azt mond-
ta, „én vagyok a balkeze”. Nehéz 
lesz őt pótolni, de bízom benne, 
hogy pedagóguskollégáimmal 
helyt tudunk állni, és méltókép-
pen képviseljük az ő szellemisé-
gét, hogy minden gyermek ott-
hon érezze magát. Mindent to-
vábbviszünk, amit Péter meg-
álmodott, az ő szellemiségében 
dolgozunk a gyermekekért. Na-
gyon-nagyon jó úton indult el 
anno a tábor, és neki semmi más 
nem volt lényeg, csak az, hogy a 
gyerekek boldogok legyenek és 
jól érezzék magukat és minél szí-
nesebb programokat kínálni ne-
kik. Pedagógustársaimmal, segí-
tőinkkel ebben a szellemben te-
vékenykedünk, hogy minden tá-
borozó dunakeszi fiatal számára 
maradandó szép élményt adjon a 
nyári tábor – mondta Rákos Ni-
koletta táborvezető.

Vetési Imre 
Fotó: KesziPress

Maradandó szép élményt kínál 
a dunakeszi nyári tábor



10 Dunakeszi Polgár10 Dunakeszi Polgár

körzeti képvi  selőink jelentik

Szép nyarat kívánok mindenkinek, az 
oltásoknak hála kiszabadultunk a vírus 
fogságából.

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit 
Kft. elvégezte a KisPiac területén lévő 
kosárlabda- és grundfoci pálya felfes-
téseit. Az alagligeti játszótér játékai 
lassan felújításra szorulnak, elkezdtük 
a Közüzemi Kft-vel felmérni milyen ja-
vításokra lesz szükség.

Egy figyelmes lakótársunk T. La-
jos jelezte, hogy az M2 mellett lévő, 
közigazgatásilag Fóthoz tartozó,  
autópályafelügyelet műszaki terüle-
tének a kapuja nyitva van. Ismeretle-
nek az ott lévő víztárolónál horgász-
tak és a kaput nyitva hagyták. Viszont 
a nyitott kapun az őzek az autópályá-
ra feljuthattak volna. Kimentem és be-
zártam a kaput valamint értesítettem 
a városi mezőőrt, aki jelzi az autópálya 
felügyelőségek a sürgős javítást.

Az új Aranyalma óvoda zöldfelüle-
tének az öntözését fúrt kutakból látják 
el. Ebből az egyik meghibásodott, a 

garanciális javítás folyamatban van. A 
Babicz Béla utcába a behajtást akadá-
lyozzák a közvetlenül a kanyarban par-
koló autók, igy itt megállni tilos táblát 
fog a rendőrség kihelyezni. A város fő-
kertésze jóvoltából Dunakeszi is indult 
a „Virágos Magyarország„ pályázaton. 
Nagyon szépen köszönjük neki, hogy 
a munkája által egyre inkább virágban 
pompázik a város. 

Szintén szeretném megköszönni a 
Fóti Aqua Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
és a Budapest IV. kerületi Tűzoltó Pa-
rancsnokság kollégáinak a segítségét, 
akik az Alagimajori úton lévő földelet-
len légvezeték elektromos tűzét kárta-
lanították. A sérült vezetéket az ELMÜ 
munkatársai kijavították. A közterült 
felügyelet és a Dunakeszi Városi Rend-
őrkapitányság kollégáival szigorúb-
ban fogunk eljárni a lakóparkokban a 
gyorshajtó autósokkal, és a balesetve-
szélyes helyen parkolókkal szemben.

Egy szomorú eset is történt, elhunyt 
a körzetünkben élő Dr. Mervald Anna,  

a Dunakeszi Német Nemzetiség Ön-
kormányzat örökös elnökasszonya.

Emlékéből fakadjon áldás.
Szép nyarat kívánok minden kedves 

lakótársamnak.
Bármilyen kéréssel keressenek bátran 
az alábbi elérhetőségeimen: 
Telefonon: 06-20-429-1033,
E-mailben: 
dunakeszi.petho@gmail.com 
címen, vagy a Facebookon: 
Dunakeszi 8.vk. Pethő Krisztián képvi-
selő online fogadóóra címen.

Pethő Krisztián
8. számú választókörzet

önkormányzati képviselője

Tisztelt Választókerületiek, 
kedves Dunakesziek!

Tisztelt Lakótársaim!
Mindenki megkönnyebbülésé-
re jelenthetem, véget ért a Tó-
város és Told-Dombliget csa-
padékcsatornájának építése, 
működik a hálózat. A terep-
rendezés zajlik még néhány 
hétig, újraburkolások és a nö-
vényzet helyreállítása kimen-
tett fák visszaültetésével, de új 
fák, cserjék telepítésével is. Kö-
szönöm a lakosság megérté-
sét és türelmét az építési mun-
kák kellemetlenségeire vonat-
kozóan.

Kis tavunk a Tóvárosban 
ugyanúgy otthont és élelmet 
ad a vadkacsáknak, vízimada-
raknak, mint bármelyik édes-
víz. Nyíri Márton környezet-
védelemért felelős alpolgár-
mester közbenjárásával már 
hozzánk is telepítettek kacsa-
etetőt, amely az Élővízeinkért 
Alapítvány által ellenőrzött 
eleséget adagolja. Az alapít-
vány rendszeresen újratölti az 
adagolót, de a készüléken ta-

lálható elérhetőségeken bárki 
jelezheti számukra, ha kiürül, 
és az illetékese rövid időn be-
lül orvosolják a problémát.

Egyeztettem az M2 autóút 
zajszintjéről Dióssi Csaba pol-
gármester úrral és Illés János-
sal, a Toldi-Dombliget Lakó-
park Dunakeszi egyesület el-
nökével. Abban állapodtunk 
meg, hogy az Önkormányzat 
hitelesített zajszint mérést fog 
végeztetni, amit a Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztő Zrt. felé 
tudunk továbbítani, amennyi-
ben a zajszint meghaladja a 
törvényben megengedett ér-
téket. A későbbi viták elkerü-
lése végett a mérést várhatóan 
szeptemberben fogjuk megej-
teni, hogy a nyári szünet miatti 
autósforgalom csökkentése ne 
torzítsa az eredményt.

A Programiroda vezetője-
ként hadd hívjam fel itt is a fi-
gyelmüket közelgő rendez-
vényeinkre: július 16-18. kö-
zött Jam Jazz Fesztivál lesz 
Dunakeszi főterén Charlie-
val, Zsédával, Torzsa Gabi-
val, és még sokan mások gon-
doskodnak a jazzhangulatról. 
Egy héttel később Dunake-
szi Sportrepülőtere kap fősze-
repet, a Magyar Honvédség 
produkcióival és sportrepülők 
légiparádéjával dúsított V4 Air 
Show és Veteránjármű Találko-
zót rendezzük meg. A két na-
pos programsorozat Duna-
keszi Kártyával bárki számá-
ra ingyenesen látogatható. Je-
gyek a VOKE-ban és a www.
oneticket.hu honlapon elővé-
telben kaphatók, vagy a ren-
dezvény napjain a helyszínen. 

Mindenkit arra bíztatok, hogy 
váltsa ki a Dunakeszi Kártyát 
akár online, akár a Polgármes-
teri Hivatal ügyfélszolgálatán.

Elérhetőségeim: 
alpolgarmester@dunakeszi.hu
Telefon: +36 70 338 0761
Facebook: Sipos Dávid

Üdvözlettel:
 Sipos Dávid

alpolgármester
9. sz. választó- 

kerület képviselője
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Engedjék meg, hogy röviden tá-
jékoztassam Önöket a körzetün-
ket érintő eseményekről. 

Június 4-én átadásra került az 
EuroVelo 6 kerékpárút Budapest-
Dunakeszi szakasza. A több mint 
öt kilométeres, 3,3 méter széles 
út a Székesdűlőtől a Liget utcáig 
vezet. A Katonadomb magassá-
gában egy pihenő is kialakításra 
került, ahol padok, asztalok és fe-
dett rész áll a kerékpárosok ren-
delkezésére.

Június 22-én átadásra került 
a Duna sori sétány önálló járda-
sávval történő szélesítése is. Ez-
által a kerékpáros-autós és a gya-
logos közlekedést biztonsággal 
szétválasztottuk a szakaszon. A 
külön funkciókat gömbsüveg-
sor, piros csíkos festés, táblák és 
az útra festett piktogramok is jel-
zik. Az új járdaszakasz mellé ki-

lenc új pad került kihelyezésre, 
valamint egy, a mederbe veze-
tő lépcső is megépült a rév felőli 
oldalon. Megjegyzést érdemlő a 
kivitelezést végző Penta gyors és 
odafigyelő munkája. A jövőben a 
Duna sor ezen szakaszán 10km/
órás sebességkorlátozás lesz ér-
vényes, amelyet mind a kerék-
párosoknak, mind az engedély-
lyel behajtó autósoknak be kell 
tartania.

A Liget utcában komoly gon-
dot okoz a nyári szezonban a par-
kolás. Az utca Duna felőli végén 
négy parkolót alakítottunk ki, 
amelyből az egyik mozgássérül-
tek számára lett fenntartva. A jú-
nius 24-ei bizottsági ülésen dön-
tés született a Liget utcai parko-
ló egyirányúsításáról, mivel a ta-
pasztalatok szerint a kétirányú 
forgalom esetén a parkoló szű-
kösnek bizonyult. A jövőben a 
Duna felőli oldalon lehet majd 
behajtani a parkolóba. Szintén a 
Liget utcát érintette, hogy a Po-
zsonyi utca utáni szakaszra la-
kossági kérésre egy „zsákutca, ki-
véve kerékpáros forgalom” táb-
la került kihelyezésre, mivel a ta-
pasztalatok szerint több autó 
nincs azzal tisztában, hogy a 

Duna sorra csak engedéllyel hajt-
hat be, ezért a Liget utca végi 
szűk területen forgolódik gépjár-
művével.

Június hónapban levelet írtam 
Serfőzőné Kozma Ilona rendőr al-
ezredes - a Dunakeszi Rendőrka-
pitányság Közlekedésrendészeti 
Osztályának a vezetője - részére, 
amelyben kértem, hogy a rend-
őrség rendszeresen végezzen se-
bességellenőrzéseket a Katona-
domb soron a nyári szezonban. 
Mint ismeretes az utca lakó-pi-
henő övezet besorolású, ezért 
20km/órás sebesség a megen-
gedett. Az utca a rendezvényte-
rület miatt nagyon forgalmas, a 
parkoló miatt nagy körültekin-
tést igényel az autósok részéről. 
A hónap folyamán az utca két ol-
dalán felfestésre került a 20 kilo-
méteres sebességkorlátozást jel-
ző piktogram is. Az osztályveze-
tőt lakossági megkeresésre kér-
tem, hogy a rendőrség a koraesti 
órákban gyakrabban járőrözzön 
a Kiserdő utcai parkolóban.

A hónap folyamán az utca tel-
jes hosszában, több helyen is ja-
vításokat végeztek a Kagyló utca 
aszfaltján. Az úttest meglehető-
sen elöregedett, teljes felújításá-

ra lenne szükség a kiterjedt ká-
tyúzás helyett.

Megkezdődött a Katonadom-
bi játszótér eszközeinek a felújí-
tása. Eredetileg csak az eszközök 
festése volt tervbe véve, de kide-
rült, hogy több faelem is cserére 
szorul a játékokon.

A városi strandon is igyekez-
tünk több fejlesztéssel készülni 
a nyári szezonra. A sétány men-
tén hat új pad, a vízre pedig há-
rom napozó stég került kihelye-
zése, egy az evezős, egy a csalá-
di és egy a kutyás partszakaszra. 
A szemétkezelés javítására há-
rom hulladékfrakciót (papír, mű-
anyag, üveg) befogadó szelek-
tív hulladékgyűjtő kukát telepí-
tettünk. A fák alatti részen gyep-
szőnyeget terítettek le, ahová a 
piknikezőket várjuk. Már az első 
hét tapasztalatai is azt mutatják, 
hogy mind a stégek, mind a pik-
nikező füves terület nagy sikert 
aratott.

Észrevételeit, javaslatait várom 
a csoma.attila.kepviselo@gmail.
com e-mail címen.

Csoma Attila
1. sz. választókörzet 

képviselője

Révdűlő – ahol a természet és ember találkozik

Beruházások

Elkészült a Szakorvosi Rende-
lőintézet
Hatalmas eredmény városunk 
életében, hogy véget ért  a Du-
nakeszi Szakorvosi Rendelőinté-
zet felújítása és bővítése. A köz-
ponti létesítmény mellett koráb-
ban már elkészült a pszichiát-
ria épülete. A hivatalos átadás is 

hamarosan megtörténik. A szak-
rendelőben jelenleg az ideigle-
nesen kiköltöztetett szakrende-
lések végleges elhelyezése zajlik, 
valamint elkészült az épület kö-
rüli zöldfelületek kialakítása.

Gimnázium felújítása
Gőzerővel tart a Radnóti Miklós 
Gimnázium energetikai felújítá-
si beruházása. A központi épü-
letben az utolsó nyílászárók is a 
helyükre kerültek és a külső falak 
szigetelési munkálatai is befeje-
ződtek. A kazánok cseréje is üte-
mezetten zajlik. A tanév zárónap-
ját követően pedig a konyha épü-
letének felújítását is megkezdték 
a szakemberek. Az energetikai 

felújításrészeként a napelemek 
telepítése is megkezdődött. 

Gyártelep környezetrendezése
A lakosság bevonásával idén 
ősszel szeretnénk elkezdeni a 
körzet Gyártelepen található 
részének környezetrendezésé-
re vonatkozó tervezését, amely 
régóta várat magára. Ennek a 
munkának a keretein belül ke-
rülhet sor az elöregedett fák, tu-
ják cseréjére, amely szintén idő-
szerűvé vált. A teljes utcaképet, 
a teljes helyi védelem alatt álló 
területet az önkormányzat egy-
ségesen szeretné rendezni. En-
nek első lépése lesz egy felmé-
rés, és egy kezelési terv a meg-

lévő megtartható növényál-
lományról. Ezek a felmérési 
munkák szintén hamarosan el-
kezdődnek.

Megtalálnak az interneten is
Arra bíztatom Önöket, hogy 
keressék fel oldalamat a 
Facebookon is, ahol folyamatos, 
naprakész információkkal igyek-
szem szolgálni az egész várost és 
a körzetet érintő ügyekről. www.
facebook/szabojozsefkepviselo
Észrevételeiket, javaslataikat to-
vábbra is várom az alábbi elérhe-
tőségeken: joszabo61@gmail.com

Levelezési cím: 
2120 Dunakeszi, Fő út 25.

 Szabó József 
3. számú választókörzet 

képviselője

Tisztelt Lakótársaim!
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A nyár első hónapját a rend-
kívül nagy kánikula jellemez-
te országszerte, így városunk-
ban is. A jócskán harminc fok 
feletti tartós hőmérséklet ide-
jén fontos, hogy a lehető leg-
több időt töltsük árnyékba vagy 
klimatizált helyiségbe húzód-
va, és fogyasszunk sok szén-
savmentes ásvány- vagy csap-
vizet. Az erre való figyelemfel-
hívás céljával került sor a legna-
gyobb hőség idején városunk 
több pontján is vízosztásra, ez 
körzetünkben az alagi nagyállo-
mást és az alsói vasúti megálló-
helyet érintette.

Egy kisgyermekes anyu-
ka hívta fel figyelmünket arra, 
hogy az alagi D. Ordass Lajos 
parkban működő drótkötélpá-
lyás tányérhinta meghibáso-
dott: gyermeke csúszás közben 
leesett róla, szerencsére az or-
vosi vizsgálatok alapján nem 
szenvedett súlyos sérülést. Az 
eszközt a bejelentést követő-
en azonnal leszereltettük, azt 
majd javítást követően helye-

zi ki újra a parkot gondozó Köz-
üzemi Nonprofit Kft. munka-
társa.

Június közepi szombat dél-
után autószerelői munka so-
rán tűz ütött ki egy alsói csa-
lád pinceszintjén lévő garázs-
ban. A szomszédok és a család 
kamaszkorú gyermeke riasz-
tották a tűzoltókat, miközben 
a családfő a keze ügyében lévő 
poroltóval igyekezett oltani a 
lángokat. Több tűzoltóegység 
– Újpestről, Kispestről, Fótról – 
is a helyszínre érkezett, a gyors 
segítségnek köszönhetően a 
tűz nem terjedt tovább a ház 
lakóterületére. Hála Istennek 
személyi sérülés nem történt, 
az anyagi kár viszont jelen-
tős. Alsón ismét példátlan ösz-
szefogás indult Szabolcs Csil-
la és Kiss-Magyary Ilona kezde-
ményezésére: a szerencsétle-
nül járt család megsegítésére 
gyűjtést szerveztek, amelyhez 
számos alsói lakossal közösen 
örömmel csatlakoztunk. A Ko-
rona Kávézó és Söröző előt-
ti egész napos akció kereté-
ben nagymamák házi szörp-
jeit, alsói anyukák és gyerekek 
által sütött süteményeket lehe-
tett megvásárolni. Az árusítást 
Alsón élő gyerekek végezték, 
szüleik felügyeletében. Nem 

csak Alsóról, hanem Dunakeszi 
más részéről is érkeztek, hogy 
segítsenek. Minden finomság 
elfogyott és az adománygyűjtő 
láda is megtelt. 780 ezer forint 
gyűlt össze, amelyet a károsul-
tak könnyes szemmel, megha-
tódva vettek át a nap végén. A 
tűzkárt szenvedett család ne-
vében is nagyon köszönjük 
mindenkinek a közreműködést 
és az adományokat.

A Dunakeszi Alsó Fejlődésé-
ért Kulturális Egyesület (DAF-
KE) egy híján húsz alagi és alsói 
gyermek részvételével több-
napos napközis sporttábort 
szervezett június végén Sü-
megi Miklós elnök vezetésé-
vel. A tábor bázisa a tőzegtavi 
közösségi ház volt, ahol a Du-
nakeszi Tőzegtó Sporthorgász 
Egyesület vezetői, Gálhidi Zol-
tán és Veres Attila közreműkö-
désével a résztvevő gyerekek 
megismerkedhettek a horgá-
szat alapjaival is. A táborozó-
kat Dióssi Csaba polgármes-
ter, Sipos Dávid alpolgármester 
és a városunkban élő Böőr Zol-
tán korábbi 21-szeres váloga-
tott labdarúgó is meglátogat-
ta a programok során egy-egy 
alkalommal. Minden nap volt 
egy-másfél órás focifoglalko-
zás, amelyet az Alsón lakó lab-

darúgóedző, Sárai Zoltán tar-
tott. Személyes tapasztalata-
im alapján a gyerekek remekül 
érezték magukat.

A június végi jogi és pénz-
ügyi bizottsági ülésen előter-
jesztésem alapján egyhangúan 
döntöttünk arról, hogy a Pálya 
út elején lévő sorházak előtt 
– egyeztetve a rendőrség ille-
tékesével is – az ott lakók szá-
mára egyszerűbbé tesszük az 
ingatlan garázsaiból való ki-
hajtást: a záróvonal garázsok 
előtti szakaszát feloldjuk, ez-
zel párhuzamosan megkettőz-
zük az előzni tilos közúti jelző-
táblák számát az út mindkét ol-
dalán. Emellett a Bojtorján utca 
előtti gyalogátkelőhely jobb 
láthatósága, a gyalogosok biz-
tonságosabb közlekedése ér-
dekében sárga, haránt csíkozá-
sú felfestést fognak eszközölni 
mindkét irányból. Ide tartozó 
információ még, hogy a Roz-
maring utcának a Pálya út és a 
Magdolna utca közötti szaka-
szán tilos lesz a megállás.

Közlekedjünk körültekintő-
en, magunkra és egymásra is 
fokozottan vigyázva!

   Benkő Tamás,
a 7. számú körzet 

képviselője

Tűzkárt szenvedett család érdekében 
fogtak össze az alsóiak

A hónapban a legtöbben az 
önkormányzatnak a légkon-
dicionáló-berendezések kül-
téri egységeinek összeírására 
irányuló új szabályzata kap-
csán kerestek, melynek ha-
tárideje június utolsó nap-
jával járt le. A magam részé-
ről mindenkinek próbáltam 
segíteni a bejelentéssel kap-
csolatban, mindig hozzáté-
ve azt, hogy nekem szemé-

lyesen is megvan a magam 
véleménye arról, hogy a kér-
dés vajon Dunakeszi első tíz, 
húsz, vagy éppen ötven leg-
fontosabb problémája között 
szerepel-e. Személyes véle-
ményemtől függetlenül ter-
mészetesen mindenkinek 
megpróbáltam segíteni a be-
jelentésben, aki ezzel hoz-
zám fordult. Éppen jelen so-
rok írása előtt néhány órával 

értesültem arról, hogy a beje-
lentések fogadásában prob-
léma lépett fel a Városházán, 
mely miatt haladéktalanul a 
határidő meghosszabbítá-
sát fogom kérni a polgármes-
tertől. Tapasztalataim szerint 
ugyanis a lakosok túlnyomó 
része megkísérelt eleget ten-
ni a bejelentési kötelezett-
ségnek, akkor is, ha sokan 
hozzám hasonló vélemény-

nyel rendelkeztek arról, hogy 
vajon ez lenne-e Dunakeszi 
egyik legnagyobb problémá-
ja, úgy azonban nehéz eleget 

Tisztelt dunakesziek, tisztelt 2-es választókerületi lakosok!
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A város idősebb korosztályát érin-
tő probléma miatt kértem, az ár-
kok tisztításával kapcsolatos ren-
delet újra gondolását. Számtalan 
szikkasztó földárok, mederlapos 
árok található Dunakeszi terüle-
tén. Előzőleg évtizedeken át se-
gítettük a lakosságot, hiszen ké-
résre a Közüzemi Kft. munkatár-
sai példásan elvégezték az ingat-
lanok előtti árkokban lévő gaz 
levágását, hordalék elvitelét. A ta-
valyi esztendőben hozott rende-
let kimondja: „az árkok lakosság-
tól elvárható mértékben, a lakók 
feladata az ingatlan előtti közterü-
let rendben, tisztán tartása. A kö-
zösségi együttélés alapvető sza-
bályaiba ütköző magatartást ta-
núsít, aki az ingatlan előtti közte-
rületen lévő csapadékvíz elvezető 
vagy szikkasztó árkot rendszere-
sen nem tisztítja, vagy azt eltömí-
ti, betemeti, megszűnteti”. Az elő-
zőkkel egyet lehet érteni abban az 
esetben, ha az ingatlan tulajdono-
sa a fiatalabb korosztályhoz tarto-
zik és állandóan azon a lakcímen 
tartózkodik. Számtalan esetben az 
ott élő tulajdonos az idősebb kor-
osztály képviselője és egyedül él. 
Ha van utódja, akkor az már csalá-
dot alapított és más településen él. 
Szükség volt s van az árkok kialakí-
tására, mely a csapadékos időjárás 
elleni védekezés egyik eszköze. De 
azt tisztán is kell tartani, mely úgy 
vélem első sorban a város felada-
tának kell lennie. Ne várjuk el 70-

80 vagy annál idősebb emberek-
től, hogy ők kaszálják le a mederla-
pos árok oldaláról a gazt, ne várjuk 
el, hogy ők másszanak le az árok-
ba, majd szedjék ki az árokban ösz-
szegyűlt földet és tegyék zsákok-
ba. Kérésem, hogy gondolják újra 
a rendeletet, változtassanak rajta 
annak érdekében, hogy tovább-
ra is rend és tisztaság jellemezze a 
„Mi városunkat”.

- A Báthory utca 1. előtti tűzcsa-
pon a gépjárművek áthaladásá-
nál koppanás volt hallható.  A kért 
helyreállítást a DMRV alvállalkozó-
ja elvégezte. Köszönjük a gyors in-
tézkedést

- Ugyanitt a Báthory utca elején, 
megsüllyedt aszfalt helyreállítása 
végett az osztály a DMRV műsza-
ki igazgatójához fordult, mivel a hi-
bát ugyan két esetben az osztály 
állította helyre, de ennek ellenére 
az út továbbra is meg van süllyed-
ve. A további munkálatok elvégzé-
se a DMRV feladatkörébe tartozik 

- A Hunyadi és Alkotmány 
utca kereszteződésében lévő 
csatornafedlapon való áthaladás 
miatt nem tudnak pihenni az ott 
lakók. Az előző helyreállítás egy 
évig bírta. A fedlap cseréje szüksé-
ges, mivel eldeformálódott, ezért 
a garanciális munkálatok kereté-
ben fogják a cserét elvégezni 

- Virágosítás kérelme a körzet 
három pontján. Az ültetés az időjá-
rás végett pár hetet késik

- Két címen kért aknafedelek 

melletti kátyúzást a DMRV munka-
társai elvégezték

- Ismét a járdaépítések folyta-
tásának időpontja felől érdeklőd-
tem, mivel az abba maradt, a Hu-
nyadi és Zápolya utca páros szá-
mozású oldala érintett. A tavalyi 
tervek szerint 2022-re volt előirá-
nyozva a Zápolya utca. Az ügyin-
téző értesített, hogy egyelőre nem 
áll módjukban egyik esetben sem 
pontosabb információt adni. No 
comment    

- A Batthyány utca 8. és a 14. 
előtti árkok szélesítése, mélyíté-
se végeztével az ottani gyeprá-
csok elszállításra kerültek. Az ár-
kok stabilitásukat vesztették, ezért 
az érintett lakók kérése alapján a 
gyeprácsok visszahelyezését kér-
tem 

- Közös szemle az osztály illeté-
kesével a körzet 15 pontján, mely-
ben a kátyúk, úthibák bejelölése 
megtörtént

- A Kádár utca és a Klapka sarkon 
lévő utca névtábla oszlop betono-
zása végeztével a végleges helyre-
állítást kértem 

- A Kálmán utca 26. csapadékvíz 
elvezetésének megoldása érdeké-
ben a szemle eredményéről érdek-
lődtem. A szemle végeztével érte-
sítettek, hogy a szikkasztó karban-
tartó javítása és az útszegély meg-
süllyedt szakaszának újjáépítése 
jóváhagyásra került  

- Hétre bővült az utca névtáblák 
pótlásának száma, mivel a Rákóczi 

és Bajtárs sarkon a Bajtárs utca 2-4. 
számot jelölő tábla hiányzik. Leg-
utóbb március 8-án tájékoztattak, 
hogy az UNO Kft. hamarosan kihe-
lyezi a címekre a táblákat    

- A Közút hozzájárulása megér-
kezett az Óvoda köz közlekedésé-
nek rendezése érdekében, ezért 
közel négy hét elteltével az útügyi 
osztály engedélye felől érdeklőd-
tem. Végül az Útügy is engedé-
lyezte a munkálatokat, melynek el-
végzésére még nincs időpont 

- A Fóti út és a Kálvin J. utca sa-
rok csapadékvíz elvezetésének 
megoldása végett kértem az osz-
tály intézkedését. A gyalogosnak 
le kell lépnie az útra, hogy átmen-
jen az utca másik oldalára, ha nem 
akarja, hogy vizes legyen. Ismert, 
hogy a Magyar Közút tulajdoná-
ban áll a Fóti út, alatta nincs csa-
padékcsatorna, sem szikkasztó és 
már harmadik éve napirenden van 
a felújítás.

Időközben a helyreállítás meg-
történt. 

  Üdvözlettel:
Hircz Tamás

6. sz. választókörzet 
önkormányzati

képviselője

Mentesítsük az idősebbeket az árkok tisztításától

13Dunakeszi Polgár

tenni a szabályoknak, ha a Vá-
rosháza nem képes biztosíta-
ni az általa megadott bejelen-
tési mód működőképességét.

Ezen a témán kívül csak 
olyan „kisebb” megkeresése-
ket kaptam, melyek persze 
nem kevésbé fontosak, csak 
kevesebb embert érintenek. 
A Barátság útja 16. melletti 
szelektív gyűjtőnél elhelye-
zett térfigyelő kamera telepí-
tése során a telepítés helyén 
a földből veszélyesen kiálló 
vasdarabokat a Hivatal illeté-

kesei kérésemre eltávolítot-
ták, valamint a Barátság útja 
34-gyel szemben lerakott ki-
sebb mennyiségű veszélyes 
hulladékot – elhagyott au-
tógumit – is eltávolították. 
A lakosságtól kaptam visz-
szajelzést, hogy megtörtént 
a Barátság útja 22-24-es lép-
csőházak előtt az óvoda felé 
eső parkolóban a vízelvezető 
rendszer tisztítása is.

Korábbi jelzésemre, mely-
ben a lakótelepi kutyafutta-
tóban felmerülő és jelen ha-

sábokon többször érintett 
probléma megoldása tekin-
tetében fogalmaztam meg ja-
vaslataimat, a polgármester-
nek május 19. napján küldött 
levelemre a mai napig nem 
kaptam választ, e kérdésben 
természetesen újabb levelet 
írok.

Elérhetőségeimen tovább-
ra is várom megkeresései-
ket. Közvetlen telefonszá-
mom: 06-70-379-92-11, elekt-
ronikus levélcímem: zpvarga.
dunakeszi@gmail.com vagy 

varga.zoltan@jobbik.hu. El-
érhető vagyok a közössé-
gi médiában, alábbi hiva-
talos oldalaimon is: www.
facebook.com/zpvarga, il-
letve www.twitter.com/
zpvarga. Postai levelet a 
2120, Dunakeszi, Kolozsvár 
utca 33/B. alatti irodánkba 
várok.

Varga Zoltán Péter
önkormányzati képviselő

Dunakeszi, 
2. választókerület
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Június 24-én részt vehettem a Fa-
zekas Mihály Német Nyelvoktató 
Nemzetiségi Általános Iskola ün-
nepélyes tanévzáró értekezletén. 
A tanévzáró értekezleten igazga-
tó asszony értékelte a különleges 
tanévet, ahol a munka nagy részt 
digitális oktatás keretében tör-
tént meg. Számos kitüntetés, köz-
tük Fazekeas-Díj és miniszteri el-
ismerő oklevelek átadása is meg-
történt. Ezúton is gratulálok a ki-
tüntetetteknek!

Az ünnepi tanévzáró megható 
pillanata volt a tornacsarnok név-
adó ünnepsége, ahol felavattuk 
Varga Tiborné, Marika néni em-
léktábláját. 

Megkértem Csomós Mihálynét, 
Jutka nénit, aki Marika jó barátja 
és kollégája volt és feleségemet, 
hogy írjanak Marikáról, közös em-
lékeinkről, az emberről, aki peda-
gógusnak született, aki egész éle-
tében a gyerekekért élt, akinek a 
hivatása volt az élete.

Következzenek a megemléke-
zések.

Közel két éve szomorú apropó-
ból találkoztunk a városban ta-
nító kollégákkal, szülőkkel, diá-
kokkal, barátokkal a Szent Mihály 
templomban.

Utolsó útjára kísértük a min-
denki által tisztelt, szeretett Var-
ga Marikát. Számomra különösen 
fájó volt, hiszen harminc évig kö-
zeli barátok voltunk. Mikor 1988-
ban az iskolába kerültem Marika 
már akkor építgette a kosárlabda 
csapatot. Dunakeszin az általános 
iskolákban még nem volt nép-
szerű sport. Megkért, hogy alsós 
tanítóként segítsek az utánpót-
lás nevelésében. Rendszeresen 
szereplői voltunk a Pest megyé-
ben szervezett bajnokságoknak, 
a hétvégeket a pályán töltöttük, 
hol a  minikkel, hol a serdülőkkel. 
Eljutottunk a megyei bajnokság 
elődöntőjébe is, ahol egyesületi 
csapatokkal kellett megküzdeni.

Több alkalommal jártunk Bécs-
ben nemzetközi tornán. Sikere-
inkben sokat segítettek a szülők. 
Kitartóan, pénzt és időt nem kí-
mélve, árnyékként követték a csa-
patot. Lelkesen, szurkoltak, fu-
varoztak minden meccsre, még 
Bécsbe is. Köszönet érte. Minden 
évben tábort szerveztünk a gye-
rekeknek, ahol a kosár folyt min-
den mennyiségben.

Marika évtizedekig volt a vá-

rosi és iskolai sportrendezvé-
nyek szervezője. Sikeres kosár-
labdaedző, kiváló pedagógus, a 
Fazekas sportéletének lelke. Kez-
dő kollégáit segítette, tanácsok-
kal látta el, mindezt végtelen tü-
relemmel és tapintattal. Később 
igazgatóhelyettesként is megáll-
ta a helyét. Nyitott volt, empati-
kus, higgadt és határozott. Tiszte-
let övezte, de ez nem is lehetett 
másként, hiszen ő is tisztelte az őt 
körülvevő embereket.

Köszönöm a Fazekas iskola ve-
zetőségének, kollégáimnak és 
mindenkinek, aki szorgalmazta, 
hogy az iskola tornatermét róla 
nevezzék el és tettek azért, hogy 
ne merüljön feledésbe egy nagy-
szerű ember emléke. Köszönöm. 
(Csomós Mihályné, tanítványai-
nak Jutka néni)

Varga Tibornét, Marika nénit 
Ádám fiam osztályfőnökeként is-
mertük meg. Hallomásból már 
tudtuk, hogy testnevelő tanár-
ként a sportnak kiemelkedő sze-
repe van az életében. Családunk-
ban mindig fontosnak tartottuk a 
mozgást, vallottuk, hogy ép test-
ben ép lélek, ezért gyermekein-
ket is sportolásra biztattuk. Sze-
rencsésnek mondhattuk magun-
kat, mivel alsó tagozatban Jutka 
néni által már megismerkedett a 
fiunk a kosárlabda játékkal. Ma-

rika néni pedig örömmel folytat-
ta a megkezdett sportágban a 
fejlesztést. Kezdettől fogva nagy 
szeretettel, pedagógiai attitűd-
del felvértezve foglalkozott a rá-
bízott gyerekekkel, akik szívesen 
jártak az edzéseire.  Munkájának 
alapvető jellemzői a hivatástudat, 
a gyermek- és szakmaszeretet, a 
következetesség, igényesség, a 
közösségért érzett felelősség és 
a gyerekekkel való foglalkozás-
ban a kimagasló eredményes-
ség.  A korosztályos bajnoksá-
gokban egyre nagyobb sikereket 
értek el a gyerekek városi és me-
gyei szinten is. A sport által nem 
csak a teljesítmény elérése volt a 
célja, hanem az is, hogy arra ne-
velje őket, hogy más munkáját, 
erőfeszítését is megbecsüljék, le-
gyenek kitartóak, céltudatosak, 
éljenek egészségesen. Nagyon 
hálásak vagyunk Neki, mert Ádá-
mot ez az útravaló, Marika néni 
példamutató személyisége, sze-
retete elkísérte felnőtté válásá-
ig. (Bilinszkyné Kollár Zsuzsanna, 
Ádám fiam édesanyja)

Mobil számom: 
06 20 336 9294
E-mail címem: 

ferencbilinszky@gmail.com

Bilinszky Ferenc
5. vk. önkormányzati

képviselő

Tisztelt Dunakesziek! Tisztelt Lakótársak!

körzeti képvi  selőink jelentik

A LIGET UTCAI KAJAKKÖZPONTNÁL NÉGY PARKOLÓHELY ÉPÜLT 
A PARKOLÁSI GONDOK ENYHÍTÉSE ÉRDEKÉBEN, MELYEK KÖZÜL 
EGY A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZÁMÁRA LETT KIÉPÍTVE.

Parkoló épült 
a Liget utca végénél

Igazgatóság 
és ügyfélszolgálati iroda: 
Krajcár u. 16. 
www.dkkozuzemi.hu
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A nyár elhozta számunkra vég-
re a szabadabb mozgás lehe-
tőségét, visszatérhetnek a kö-
zösségi programok, kicsit eny-
hül a járvány miatti nyomás 
mindannyiunkon!

Szeretettel és tisztelettel kö-
szöntöttem egy lakótársun-
kat 90. születésnapja alkalmá-
ból! Alfréd bácsi és felesége 
az ajándék átvétele során en-
gem is megajándékozott, hi-
szen azonnal felismertek, mint 
a körzet képviselőjét, megkö-
szönték az eddigi munkámat, s 
elmondták mennyi pozitív vál-
tozást tapasztaltak az elmúlt 
esztendőkben a környékükön

Fontos azonban, hogy a 
munka ebben az időszakban is 
folytatódik! A nyári felújítások, 
a parkjaink kezelése, a fáink 
gondozása, ültetése, ami meg-
szépíti, élhetőbbé teszi kör-
nyezetünket. Örömmel látom 
azt a szakszerű és lelkiisme-
retes munkát, ami mindnyá-
junk javára, üdévé varázsol-

ja lakótelepünket és környé-
két is! Tudom, hogy sokan már 
türelmetlenül várják közvetlen 
környezetükben is a látványos 
változást, az ő türelmüket is 
kérem, hiszen nagy a város, és 
sok szempontnak kell megfe-
lelni a feladatok során, de nem 
fogunk egyik részről sem meg-
feledkezni. Az új kutyafutta-
tó kialakítása is megkezdődik, 
remélem, hogy enyhül ezáltal 
a gazdik és nem kutyások köz-
ti nézeteltérés, kevesebb lesz a 
konfliktus! A szabályok betar-
tása, nem csak a kutyasétálta-
tók, de a közlekedők, parkolók, 
játszótér és park használók kö-
telessége is! Figyeljünk oda kö-
zösen a tisztaságra, rendre ez-
zel segítve az együttélést itt 
a lakótelepen! Épül-szépül a 
strandunk, itteni gyermekek és 
idősek használhatták és hasz-
nálhatják még a táborozások 
során a város balatoni, vízpar-
ti üdülőjét! Büszke vagyok rá, 
hogy személyesen is segíthe-

tem ezt a folyamatot, s már a 
nyár elején több gyermek is él-
vezhette a páratlan lehetősé-
geket, melyet ez a modern és 
szép létesítmény nyújt!

Érkeznek a jelzések a megol-
dandó feladatokról a Nap utca, 
Iskola utca, Fillér utca, Tallér 
utca, Krajcár utca, Garas utca 
lakóitól is, s a Barátság úti tíz-
emeletesek is adnak folyama-
tosan feladatot! Jó az együtt-
működés a közös képviselők-
kel, ezért tőlük is kaphatnak 
tájékoztatást arról, hogyan áll 
éppen a Panel Park program, 
vagy a szemétgyűjtő helyek ki-
alakítása, de természetesen én 
is igyekszem minden új lépés-
ről beszámolni!

A járvány helyzet legnehe-
zebb időszakában is sok segít-
ségkérés érkezett az ügyfél-
szolgálatra és hozzám is. Ezek-
ben mindig segítettünk, de 
most, hogy enyhülnek a szabá-
lyozások, továbbra is vigyáz-
zunk egymásra, tartsuk tiszte-
letben mindenki félelmét, óva-
tosságát!

Továbbra is várom a jelzése-
iket, olyan ügyekben, melyek 
szebbé-jobbá tehetik a Lakóte-
lep Szívének életét! E-mailben a 
Seltenreich.j@dunakeszi.hu cí-
men, telefonon a 06-70-337-16-
06 számon hétköznap 8-19 óra 
közt számon, levélben a Garas 
utca 4. szám alatt, Facebook ol-
dalamon és csoportjaimban, s 
természetesen személyesen is!

Seltenreich József
4. számú választókörzet

önkormányzati
képviselője

Tisztelt Lakótelep Szívében élők!

Még egy hétig tart a futball 
Európa-bajnokság, amelynek 
mérkőzéseit mindvégig közve-
títjük a szabadstrandon. A ma-
gyar válogatott megméretteté-
sei hatalmas tömeget vonzot-
tak a dunakeszi óriáskivetítő elé, 
jó hangulatban szurkoltunk a fi-
úknak, a gólöröm mindenkit át-

hatott. Gratulálok a magyar vá-
logatottnak, kemény ellenfelek 
ellen küzdöttek szép eredmé-
nyekkel.

Pár méterre az óriáskivetítő-
től pedig rendületlenül zajlik a 
Mozdulj, Dunakeszi! edzéssoro-
zat hetente három alkalommal. 
Az első sztárvendég, Tatarek 
Rezső már megtartotta óráját, 
július 30-án Rubint Réka érkezik 
a Mozdulj, Dunakeszi! színpadá-
ra. Örömmel látjuk hétről hétre, 
hogy a megszokott nagy érdek-
lődést vonzanak a szabadtéri 
fitneszórák.

Jövő hétvégén rendezzük 
meg a három napos Jam Jazz 
Fesztivált a főtéren, mások mel-
lett Charlie, Zséda, Torzsa Gabi 
hangulatos koncertjére készül-
hetünk. A rendezvény ingyenes. 

Idén rendhagyó módon július 
utolsó hétvégéjére tettük a V4 
Air Show és Veteránjármű Talál-
kozót, amely Dunakeszi Kártyá-
val ingyenesen látogatható. A 
Magyar Honvédség lesz az idei 
kiemelt vendég, statikus és di-
namikus bemutatókkal készül-
nek, de sportrepülőhírességek 
légiparádéja sem marad el. A 
színpadon a Mistery Gang, az 
Audioshake és a The Blue Point 
gondoskodik a hangulatról.

Ezúton bíztatok ismét min-
denkit, hogy akinek állandó be-
jelentett lakcíme Dunakeszi, ne 
felejtse el igényelni a Dunakeszi 
Kártyát. A városi nagyrendez-
vények Dunakeszi Kártya tulaj-
donosok számára ingyenesek 
maradnak, emellett pedig szá-
mos szolgáltatónál részesülnek 
a kártya felmutatásával kedvez-
ményekben. A kártya a Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgála-

tán, de a DunakesziApp mobil-
alkalmazásból is elérhető.

Kérdés és észrevételeikkel to-
vábbra is keressenek bizalom-
mal!

Üdvözlettel: Erdész Zoltán
alpolgármester

10. sz. választókerület 
képviselője

Juhász Ádám - Dunakeszi 
Alag városrész 

alpolgármesteri 
megbízottja

juhasza@dunakeszi.hu
+36 70 797 9054

Tisztelt Választókerületi Lakosok!

körzeti képvi  selőink jelentik
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Ha készül a Fesztre és a légi parádéra, 
legyen Dunakeszi Kártyája!

Június 24-én tanévzáró ünnepségünkön köszöntöttük színes 
diplomás pedagógusainkat, akiket kollégáink tapssal, sorfa-
lat állva fogadtak.  Nagy megtiszteltetésnek vettük, hogy idén 

központi ünnepség helyett mi, gyakorló pedagógusok köszönt-
hettük legendás, nagy tudású tanártársainkat az almamaterben. 

Iskolánk volt igazgatónője Szakáll Lászlóné Lujzi néni vasdiplo-
mát, Varga Lajosné Erzsike alsós igazgatóhelyettes gyémánt dip-
lomát, Csomár Klára magyar szakos és Csákó Györgyné Fruzsi-
na matematika-fizika szakos kolléganők aranydiplomát vettek át.

Majd sor került az idén nyugdíjba vonuló pedagógusok búcsúz-
tatására is, melyet régi tanítványok megható visszaemlékezései, 
kisfilmek tettek színesebbé. 

Szokásunkhoz híven humoros, játékos feladatok megoldása volt 
a nyugdíjba vonulás feltétele. Szem nem maradt szárazon, a tanít-
ványok kedves szavaitól és a régi emlékek felidézésétől.

Mihály Gyuláné igazgató

Ebben az évben erősen javal-
lott kiváltani a Dunakeszi 
Kártyát, ha valaki a város 
kiemelt rendezvényein akar 

részt venni. A szeptemberi Fesztre és 
a júliusi V4 Air Show-ra ezekkel le-
het ingyen bemenni. Ellenkező eset-
ben 3000 forintos a napi jegy, bár 
bérlet is kapható lesz majd. A város 
úgy látja, hogy a két rendezvény már 
olyan léptékű és egyben költségveté-
sű, hogy a “külsős” látogatók vállal-
ják ennek anyagi vonzatát.

A Dunakeszi Kártyát minden 6 év 
feletti, állandó dunakeszi lakcím-
mel rendelkező kiválthatja. Meg-
teheti ezt személyesen, a városhá-
zi ügyfélszolgálatnál, ekkor 700 Ft 
a kártya díja. Nyugdíjasoknak és di-
ákoknak 300. Praktikusabb azon-
ban letölteni a Dunakeszi Appliká-
ciót mind Apple termékekre, mind 
androidos telefonra vagy tabletre. 
Fontos, hogy számítógépen, lapto-
pon keresztül ezt nem ajánlják, hi-
szen ezeket az eszközöket nem iga-
zán viszik magukkal az emberek - 
írja a dunakeszipost.hu.

Ha tehát letölti az applikációt, ak-
kor ingyenes a Dunakeszi Kártya!

A DUNAKESZIEKNEK INGYENES 
LESZ A SZEPTEMBERI FESZT ÉS A JÚ-
LIUS VÉGI V4 AIR SHOW, DE AZ, AKI 
HIVATALOSAN NEM A VÁROSBAN 
LAKIK, ATTÓL BELÉPŐDÍJAT KÉRNEK 
MAJD. A MEGOLDÁS, A DUNAKESZI 
KÁRTYA KIVÁLTÁSA.

Színes diplomák 
átadása és nyugdíjas 

búcsúztató a Bárdosban



Dr. Domoszlai Erzsébet sikeres tanítványaival
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ZONGORA VIRTUÓZ CÍMMEL 
RENDHAGYÓ ZENEI ESTRE 
KERÜLT SOR JÚNIUS 18-ÁN 
DUNAKESZIN, A VOKE JÓ-
ZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONTBAN. A FARKAS 
FERENC ZENEI BÉRLET ELŐ-
ADÁSA MELLETT RENDEZ-
TÉK MEG A FARKAS FERENC 
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS-
KOLA ÁLTAL SZERVEZETT, 
ÉS JÚNIUS 16-18. KÖZÖTT 
LEZAJLOTT IX. FARKAS FE-
RENC ZONGORAVERSENY 
ÜNNEPÉLYES DÍJÁTADÁSÁT.  

A ZONGORA ÜNNEPE

„Aki zenével indul az életbe, be-
aranyozza minden későbbi tevé-
kenységét, az életnek olyan kin-
csét kapja ezzel, amely átsegíti 
sok bajon. A zene tápláló, vigasz-
taló elixír, és az élet szépségét, s 
ami benne érték, azt mind meg-
hatványozza.” Kodály Zoltán-
nak ezzel a mélyen bölcs gondo-
latával nyílt meg a zenei est. 

Somogyi Ágnes zenekari tit-
kár bevezetőjében köszöntötte a 
közönség soraiban helyet fogla-
ló Rónaszékiné Keresztes Móni-
kát, az EMMI magyar zenei ne-
velésért felelős miniszteri bizto-
sát, dr. Ragány Misát, az EMMI 
kultúráért felelős államtitkárság 
előadó művészeti főosztály veze-
tőjét, Sipos Dávidot, Dunakeszi 
alpolgármesterét, Tóth Tamást, 
a Dunakeszi Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat elnökét, vala-
mint Csoma Attilát, a VOKE Jó-
zsef Attila Művelődési Központ 
igazgatóját. 

Az est első részében a főszerep 

a Dunakeszi Szimfonikus Zene-
karé és Benedekfi István zongo-
raművészé volt. A zenekar, Far-
kas Pál karmester vezényletével 
elsőként Csajkovszkij: Rómeó és 
Júlia nyitányfantáziáját szólal-
tatta meg. A zenekar ezt a fan-
tasztikus művet sodró lendületű, 
bravúros előadásban játszotta el.

Szuggesztív erejű, hatalmas 
drámai fantáziától fűtött mű 
Rachmaninov: II. zongoraver-
senye op. 18., melynek előadá-
sához irgalmatlan technikai ne-
hézségek leküzdésére van szük-
ség. Benedekfi István zongora-
művész a műhöz méltó alázattal, 
virtuóz művészi tudása teljes 
birtokában játszotta el a szer-
ző világszerte legnépszerűbb re-
mekművét.    

A koncertet követően kezdő-
dött el a díjkiosztó ceremónia, 
melynek bevezetéseként Róna-
székiné Keresztes Mónika gra-
tulált a zenekarnak a pandémiás 
időszak utáni nagyszerű kon-

certjéhez. A művészeti isko-
la zongoraversenyéről szólva el-
mondta, hogy ez az ország egyik 
legsikeresebb hangszeres meg-
mérettetése. Nemcsak a tehetség 
felkutatásának, megismertetésé-
nek a terepe, hanem olyan moti-
váció a zenei világában, amely a 
legkisebbektől kezdve a nagyobb 
növendékeken, zenetanárokon 
át a szülőket is inspirálja azért, 
hogy a gyermekek érett, érzel-
mileg gazdag felnőttek legyenek. 
A minisztériumnak sem önma-
gában fontos a zenei nevelés, ha-
nem fontos azért, mert a gyer-
mek összes kompetenciáját erő-
síti, hangsúlyozta a miniszteri 
biztos asszony. 

A három napos versenyen 45 
művészeti iskola 110 növendéke 
négy korcsoportban mutatta be 
műsorát, melyen kötelezően kel-
lett szerepelni egy Farkas Ferenc 
vagy kortárs szerző egy-egy mű-
vének. A zsűri elnöke Farkas Gá-
bor, Liszt Ferenc-díjas zongora-
művész, a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem tanszékveze-
tő egyetemi docense volt, tagjai 
pedig Benedekfi István zongo-
raművész, az EMMI Kultúráért 
Felelős Államtitkárság Zenei 
Osztályának vezetője, és Kőrö-
siné Belák Erzsébet zongoramű-
vész, a Szent István Király Zene-
művészeti Szakgimnázium bil-
lentyűs tanszakának tanszakve-
zető tanára voltak. 

– Egy ilyen verseny minden-
képpen jó, mert önmagában fan-
tasztikus dolog részt venni még 

akkor is, ha nem kap díjat a nö-
vendék – mondta értékelésében 
Farkas Gábor. – Elképesztően 
magas színvonalú előadásokat, 
jól felkészült produkciókat hall-
gathattunk. A négy korcsoport-
ban az öt-hat évestől a tizennyolc 
évesig versenyeztek a növendé-
kek. A nagyobbak között rend-
kívül felkészült zongoristák je-
lentek meg. Jó érzés, hogy ilyen 
tehetségek vannak Magyaror-
szágon. 

A Dunakeszi Farkas Ferenc 
AMI versenyen szereplő növen-
dékei kiemelkedő teljesítményt 
nyújtottak. 

Eredmények: II. kcs. Oroszki 
Tamás Sándor II. + különdíj; 
Nyíri Alexander Noel III. + kü-
löndíj; Tüske Noémi III. + kü-
löndíj  (Farkas Ferenc AMI nö-
vendékei, Fk. dr. Domoszlai Er-
zsébet) III. kcs. Kováts-Szőcs Be-
nedek I. + különdíj + nagydíj; 
Lits Barnabás II. (Farkas Ferenc 
AMI növendékei, Fk. dr Do-
moszlai Erzsébet

Kimagasló tanári munkássá-
gáért dr. Domoszlai Erzsébet, 
a zongoraverseny sorozat ötlet-
adója tanári különdíjat vehetett 
át. 

A díjakat a zsűri tagjai, a nagy-
díjat Sipos Dávid adta át. Farkas 
Pál és a szimfonikus zenekar hat 
növendéknek zenekari kísérettel 
koncertlehetőséget ajánlott fel a 
zene világnapján, október 1-jén.

Katona M. István
A szerző felvételei
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2021. JÚLIUS 30-ÁN KEZDŐDIK AZ 
IDEI FISSZ FESZT, DUNAKESZI CSA-
LÁDI FESZTIVÁLJA. AZ AUGUSZTUS 
8-IG TARTÓ PROGRAMSOROZAT 
SZERVEZŐI EZÚTTAL IS VÁLTOZA-
TOS KÍNÁLATTAL, SZÓRAKOZTATÓ 
KÖNNYŰZENEI ÉS JAZZ ESTEK-
KEL, IZGALMAS TÁNCMŰVÉSZE-
TI ÉS SZÍNHÁZI ELŐADÁSOKKAL, 
ÉRDEKES GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI 
PROGRAMOKKAL, TEHETSÉGKU-
TATÓVAL, VALAMINT STAND-UP 
COMEDYVEL ÉS TALKSHOWKKAL IS 
VÁRJÁK A CSALÁDOKAT A VÁROS 
SZABADSTRANDJÁRA. 

Július végén elstartol a FISSZ FESZT, 
Dunakeszi családi fesztiválja

A fesztivál alapítója és művészeti ve-
zetője Gaál Attila Csaba színmű-
vész, rendező, az Epika Kulturális és 
Művészeti Alapítvány kurátora. Vá-

rosi fővédnöke Dióssi Csaba polgármester; mű-
vészeti tanácsadója Oláh Zsolt színházi elem-
ző, a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíja-
sa. A fesztivál nem jöhetett volna létre Heiszler 
Zsuzsanna és Nagy Johanna nagy ívű szervezői 
munkája nélkül.

Az idei fesztivált a nemrégiben elhunyt Jan-
kovics Marcell Kossuth-díjas rajzfilmrendező, 
a nemzet művésze emlékének ajánlják a szerve-
zők. Nemes kezdeményezésként, és a korszak-
formáló alkotó özvegyének, Rubovszky Évának 
megtisztelő engedélyével fesztivál-pólókat ké-
szítenek, amelyeken tervezetten olyan népsze-
rű és mindenki számára ismert grafikák látha-
tók majd, mint a Magyar Népmesék, Az ember 
tragédiája és az Oscar-díjra jelölt Sisyphus raj-
zai. A látogatók a pólókat az alapáron túl, álta-
luk meghatározott, úgynevezett támogatói ösz-
szeggel is megvásárolhatják majd. A szervezők 
a teljes bevétellel a pandémiás időszak miatt ne-
héz helyzetbe került művészeket támogatják.

A FISSZ FESZT-en fellép többek között a 
Bohemian Betyars, CéAnne, Károlyi Krisz-
tián, az X-Faktorból ismert Ham Ko Ham, 
Báró Maszkura, Pásztor Márk és Zenekara, a 
Skyfanatic, és a Common Vibeként is hírnevet 
szerzett Várkonyi Csibészek is. A klasszikus ze-
nét kedvelőket a Virtuózok című népszerű te-
levíziós zenei versenyen föltűnt Beeri Benjamin 

dalestje, Egyed Hunor, Szabó Sára és Hirling 
Bettina kamarazenei formációja, Biri Gergely 
operadélutánja, Baranyai Barnabás csellójátéka, 
a Milleniart Ensemble is várja. A színház sze-
relmesei fiatal énekesek musical és operett kon-
certjeit, Varga Anita Ludas, a Matyi című báb-
előadását is láthatják, illetve elfogadva a szerve-
zők meghívását, a fesztiválra érkezik Esztergá-
lyos Cecília Kossuth-díjas színművésznő is, aki 
talkshow keretében mesél majd életpályájáról. 

A gyermekeket a Kozsán Tehetségműhely, 
Lollipop gyerek foglalkozások, gólyalábasok és 
ifjú cirkuszművészek is elvarázsolhatják, de sor 
kerül Viktor Balázs rendhagyó irodalomórájá-
ra, fiatal írók és költők könyveinek bemutató-
jára, nyilvános hitvitára, pop-up kiállításra is. 
Szabados Zsuzsi előadásában Egy asszony két 
vétkecskéje címmel székely népmeséket is hall-
gathatnak a fesztiválozók. 

A fentieken túl szintén izgalmas program-
nak ígérkezik a városhoz kötődő táncosok, éne-
kesek, zenészek, valamint a legifjabb tehetségek 
előadásai is, mint ahogyan a számos egész na-
pos családi rendezvény. A műsorváltoztatás jo-
gát a szervezők fenntartják. 

Az Epika Kulturális és Művészeti Alapítvány 
2021-ben jött létre, Gaál Attila Csaba kurátor, 
és Deák Attila alapító közös munkája alapján. 
Az alapítvány többek között fellépési lehetősé-
gek megteremtésével, elsősorban a fiatal művé-
szeket támogatja, és tevékenységével szeretné 
elérni a minőségi összművészeti programok-
kal ritkábban találkozó közönséget. Hiánypót-

ló vállalásként támogatják a jövő művészgene-
rációját, így mások mellett kiemelkedően tehet-
séges gyermek és fiatal előadóművészeket hív-
nak meg programjaikra: Ki Mit Tud?-versenyt 
és más tehetségkutató vetélkedőket szerveznek 
számukra. Szakmai előzményként 2020-ban 
ezért hozták létre Dunakeszi szabadstrandján a 
FISSZ FESZT - Fiatalok Szabadtéri Színpada el-
nevezésű - összművészeti fesztivált. 

A rövid idő alatt népszerűvé vált fesztiválon 
a legkisebb tehetségek is megmutathatták ma-
gukat és idén sem lesz ez másképpen. A feszti-
vál ezen kívül megszólítja a családokat, ingye-
nes programokkal, helybéli művészek és lokál-
patrióta vállalkozások összefogásával – tudtuk 
meg Gaál Attila Csabától..
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Nagy Imre 
és felesége, 
Rozália 60 év után 
újra kimondta 
a boldogító igent 
Bánkuti-Kratancsik 
Tünde esküvői 
szertartásvezető 
előtt

IMMÁR 63 ÉVE, HOGY NAGY IMRE ÉS KÉSŐBBI FELESÉGE, ROZÁLIA SZÍVE SZERELEMRE LOBBANT ELSŐ 
LÁTÁSRA, AMELY MIND A MAI NAPIG EGYMÁSÉRT DOBBAN!

SZERELEM ELSŐ LÁTÁSRA 
– gyémántlakodalom lett belőle

A két 16 éves fiatal 1958 őszén 
a dunakeszi szüreti bálon 
találkozott először, melyen 

kölcsönös vonzódásuk hatására so-
kat táncoltak. Az ismeretség gyor-
san forró szerelemmé változott a két 
fiatal között. A bál után sokat ta-
lálkoztak, együtt jártak szórakoz-
ni, moziba. Az idő előre haladtával 
Imre már Rozáliáékhoz is eljárt ud-
varolni. Imrét nagyon szerették a 
szülők is, mivel azonban még nem 
volt katona és nagyon fiatal is volt, 
azt mondták, hogy csak akkor enge-
dik, hogy Rozália hozzámenjen fe-
leségül, ha már letöltötte a katona-
idejét. 

A fiatal szerelmes pár a szülői ké-
rés és tiltás ellenére 1961. június 16-
án összeházasodott idegen tanúk-
kal Budapesten. Az Országház mel-
letti lépcsőkön ülve tervezték a jövő-
jüket, az életüket, melyben az egyik 
legfontosabb cél az önálló otthon 
megteremtése volt. 

A tiltott házasságkötés után Imre 
püspökladányi édesanyja „épített 
hidat” Rozália szüleinek szívéhez, 
akik a nászasszony személyes közre-
járására megbocsátottak a fiatalok-
nak, és Imrét is befogadta a család.  

A boldog házasok Dunakeszin 
kezdték el felépíteni szerény ottho-
nukat, melyet a szorgos évtizedek 

munkájának gyümölcseként felvál-
totta az igényes családi környezet, 
melyben két fiúk, Imre és Attila töl-
tötte ifjú éveit. 

Nagy Imre a dunakeszi Mecha-
nikai Laboratórium üzemében el-
töltött évtizedeket követően a rend-
szerváltozás után a város egyik nagy 
vállalkozójaként Dunakeszin és az 
ország számos városában működ-
tetett kereskedelmi egységeket. Ön-
kormányzati képviselőként részt 
vett a város közéletében, vállalkozó-
ként segítette, támogatta a helyi civil 
közösségeket. 

Tartalmas életútjuk szép állo-
másához érkeztek el 2021. júni-
us 26-án, amikor házasságkötésük 
60. évfordulója tiszteletére szerve-
zett bensőséges ünnepségen a József 
Attila Művelődési Központ színház-
termében a családtagok, a barátok, 
a meghívott vendégek jelenlétében 
Bánkuti-Kratancsik Tünde esküvői 
szertartásvezető előtt újból kimond-
ták a boldogító igent. Nagy Imre és 
felesége, Rozália együtt megélt szí-
nes és rendkívül gazdag hat évti-
zedét Bánkuti-Kratancsik Tünde a 
köztiszteletnek örvendő házaspár 
életútjához méltó igényességgel ele-
venítette fel. 

A jeles eseményen jelen volt 
Dióssi Csaba polgármester is, aki – 
mint ahogy tíz éve – sok szeretettel 
gratulált és köszöntötte a lélekben 
ifjú párt. Elismeréssel beszélt Nagy 
Imre vállalkozói és önkormányza-
ti képviselői teljesítményéről, és az 
őt mindenben támogató feleségé-
ről. „Nagyon sok szerencse, türelem 
és megértés kell ahhoz, hogy egy 
házaspár megünnepelhesse a gyé-
mántlakodalmukat. Imre és Rozá-
lia életútja igazi példa lehet, mely-
hez szívből gratulálok, és köszö-
nöm, hogy e jeles eseményen itt le-
hetek” – mondta Dióssi Csaba, aki 
azt kívánta, hogy tíz év múlva újra 
találkozzanak. 

(Vetési)
Fotó: Ignéczi István

Dióssi Csaba polgármester is 
gratulált a boldog "ifjú párnak"
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Juhász Ádám alpolgármesteri 
megbízott (b1) a helyszínen 
konzultált Jakab Zoltánnal, 
a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit 
Kft. munkatársával, aki kollégáival 
újabb játszóeszközöket helyezett 
ki a Szabadság téri játszótéren

JUHÁSZ ÁDÁM CSAKNEM HAT HÓ-
NAPJA TÖLTI BE DUNAKESZI ALAG 
VÁROSRÉSZ ALPOLGÁRMESTERI 
MEGBÍZOTTJA POSZTOT. AZ EL-
MÚLT IDŐSZAK EREDMÉNYEIRŐL 
KÉRDEZTÜK.

- Korábban is sokat tett a városért, hiszen már több 
mint 15 éve dolgozik a dunakeszi önkormányzatnál. Az 
elmúlt hat hónap azonban már a személyesebb intézke-
désekről, találkozásokról szólt. Milyen eredményekről 
tud beszámolni?

- Pontot tettünk a Szabadság téri játszótérfejlesztés vé-
gére, mókuskerékkel és fészekhintával bővültek a játé-
kok, valamint felújítottunk egy rugóhintát és egy kör-
forgót. Czeglédi Csaba, a Dunakeszi Közüzemi Non-
profit Kft. asztalosa pedig egy piknik padot is készített 
a gyerekeknek, de köszönetet kell mondani Jakab Zol-
tánnak és Gyuris Mátyásnak is, akik telepítették a já-
tékokat. Ők szinten a városi cég munkatársai. De nagy 
eredmény a körzetünknek, hogy két kritikus pontra, a 
Szabadság térre és a Szent Imre térre is került térfigye-
lő kamera a május végi telepítések alkalmával. Ezeken a 
helyszíneken sok gond adódott a randalírozók, szemete-
lők, gépkocsirongálók miatt, de bízunk benne, hogy a ké-
szülékek legalább elrettentően hatnak.

- A Zöld Dunakeszi Program   nap kezdeményezésé-
hez idén először Alag is csatlakozott. Hogy sikerült az 
alkalom?

- Alagon a Szabadság téren és a környező utcákban tar-
tottunk szemétszedést, ott egyébként is volt gond koráb-
ban a szemeteléssel. Tuzson Bence országgyűlési kép-
viselő is a mi csapatunkhoz csatlakozott Dunakeszin. 

12 zsák szemetet szedtünk össze több mint tízen. Nyí-
ri Márton alpolgármester minket is ellátott eszközökkel, 
frissítővel. És egyre több alagi csatlakozik a Zöld Duna-
keszi Programba beépített Tiszta udvar, rendes ház felhí-
váshoz, szebbnél szebb kerteket látogathatunk meg. Leg-
utóbb két alagi család is kapott ilyen elismerést.

- Néhány dolgot elárulna a jövőbeni tervekről is?
- Ősszel kezdenénk egy televíziós riportsorozatot a 

Telekeszi Tv közreműködésével Alagról. Az előzetes ter-
vek szerint több mint 10 rész foglalkozik majd az alagi vá-
rosrésszel. Lesz szó épített környezetről, sportról, törté-
nelemről, jövőről, és még sok-sok érdekességről más-más 
hozzáértő interjúalannyal. A kicsit közelebbi jövőben pe-
dig szeretnénk rendőrségi ellenőrzést kérni a gyorshaj-
tók miatt a problémás Rákóczi útra és a Fóti útra. Jelen-
leg zajlik az egyeztetés Ádám Balázs rendőrkapitány-he-
lyettessel, hogy mikortól induljon az ellenőrzés. Továbbá 
várom az alagi lakosok megkeresését örülök, ha bármi-
lyen ügyben segíthetek.

Szeredi Helga

Juhász Ádám
Dunakeszi Alag városrész 

alpolgármesteri megbízottja
06 70 797 9054

juhasza@dunakeszi.hu

 Játszótérfejlesztéstől 
az alagi dokumentumfilmig

Olvassa a város legfrissebb és legfontosabb híreit a 25 éve alapított 
Dunakeszi Polgár városi magazin Facebook oldalán!

facebook.com/dunakeszi.polgar
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Fotó: 
KesziPress

A DUNÁBAN A KIJELÖLT TERÜLETE-
KEN KÍVÜL TILOS FÜRDENI – KÖZÖL-
TE A BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPI-
TÁNYSÁG (BRFK) JÚNIUS 30-ÁN A 
RENDŐRSÉG HONLAPJÁN KÖZZÉ-
TETT TÁJÉKOZTATÓBAN, AMELY-
BEN A FÜRDŐZŐK, VÍZI SPORTOT 
ŰZŐK ÉS HAJÓZÓK FIGYELMÉT HÍV-
JA FEL A FOLYÓ VESZÉLYEIRE.

Azt írták, hogy a visszatérő ellenőrzések ellenére 
még mindig sokan fürödnek tiltott helyen. Ta-
valy a Dunából negyven holttestet emeltek ki, 

négy haláleset volt fürdőzéshez köthető.
A BRKF közlése szerint a tragédiák jelentős része meg-

előzhető a fürdőzés “írott és íratlan” szabályainak betar-
tásával, felelős strandolással és sportolással.

Mint kiemelték, a Dunában fürdeni Dunakeszi, Göd, 
Szentendre, Verőce, Dunabogdány, Nagymaros, Kisoro-
szi, Ráckeve, Szigetcsép és Szigetszentmárton település 
által üzemeltetett szabadstrandokon lehet.

Tilos fürdeni hajóútban, hajóutat és hajózási akadályt 
jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját 
nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében, vízlép-
csők és vízi munkák 300 méteres, hidak, vízkivételi mű-
vek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 100 
méteres körzetében.

Szintén tilos fürdeni kikötők, veszteglő- és rakodóhe-
lyek, kijelölt, zárt vízisí és vízirobogó (jet-ski), valamint 
egyéb motoros vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló 
pályák, hajóállomás területén, egészségre ártalmas vi-
zekben, kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben 
és a városok belterületén lévő szabadvizekben, éjszaka és 
korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízfelü-
let megvilágított és legfeljebb a mélyvíz határáig, ahol a 
tiltó tábla jelzi.

A BRFK hangsúlyozta: a sérülések és halálesetek elke-
rülése, valamint a jogszabályok betartatása érdekében a 
rendőrség rendszeresen, visszatérően tart ellenőrzéseket 
és intézkedik azokkal szemben, akik a fürdőzés szabá-
lyait megszegik.

Beszámoltak arról is, hogy vízisporteszközök – köztük 
vízisí, vagy SUP – használható a Dunán; azokra hasonló 
szabályok vonatkoznak, mint a csónakokra.

Felhívták a figyelmet arra, hogy vízi járművet csak az 
vezethet, aki nem ivott alkoholt.

Az a szélerővel vagy gépi berendezéssel hajtott vízi jár-
mű, amelynek hossza a 7 métert meghaladja, névleges vi-
torlafelülete a 10 négyzetmétert eléri vagy motorteljesít-
ménye nagyobb, mint 7,5 kW, csak külön képesítéssel ve-
zethető – írták.

A tájékoztatás szerint vízi járműben tartózkodó, úsz-
ni nem tudó, valamint 14 évnél fiatalabb személy, továb-

bá vízi sporteszközön közlekedő minden ember köteles 
mentőmellényt viselni.

A BRFK egyúttal azt is javasolta, hogy aki nem tud 
jól úszni, mindig csak sekély vízben fürödjön. Ha für-
dés közben a felfújható vízieszközök – például gumimat-
rac – elsodródik, ne ússzanak utána, mert az életüket ve-
szélyeztetik. Felhevült testtel tilos hirtelen vízbe ugrani. 
Szabad vizekben 6 éven alul, illetve úszni nem tudó 12 
éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen közelében, an-
nak felügyelete mellett fürödhet – tették hozzá.

A rendőrség rögzítette: ha valaki megszegi a szabá-
lyokat, 5 ezertől 150 ezer forintig terjedő pénzbírság-
gal sújtható.

Mint már sokan megtapasztalhatták, az idei nyárra az 
önkormányzat új padokat, hulladékgyűjtőket helyezett 
ki a szabadstrand sétányán, már átadás előtt van a több-
funkciós mosdó épülete a kerékpárút mellett, a strand 
árnyas fái között a pihenők részére 600 m2 felületen pá-
zsittal borított felületet alakított ki. Már épül a kutyával 
érkező strandolókat kiszolgáló büfé is. 

Dunakeszin minden feltétel adott a kulturált dunai 
strandoláshoz és pihenéshez, ám a szabályok betartását 
nem szabad figyelmen kívül hagyni a forró nyári napo-
kon sem! 

Dunakeszinél fürödhetünk a Dunában, 
de be kell tartani a szabályokat
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A sorozat folytatásaként elkészült a Sétáljunk 
együtt Dunakeszin – Helytörténeti társasjá-
ték, melynek bemutatójára a közelmúltban 
került sor Dióssi Csaba polgármester hivata-

li irodájában. – Sok minden készült már városunkban, 
de a településről szóló társasjáték még nem – mondta a 
városvezető. – Nagyon örülök ennek, mert minden esz-
köz, amivel közelebb tudjuk hozni a lakosságot a város-
hoz, az jó dolog. Amikor Kerekes Dóra megkeresett ez-
zel az ötlettel, egyetértettünk abban, hogy ezzel a társas-
játékkal több gyermeket tudunk megszólítani, mint egy, 
évente megrendezett, egyébként fontos helytörténeti ve-
télkedővel. 

Ezt követően szimbolikusan átadott egy társasjátékot 
Faith Évának, a DÓHSZK óvodai intézményegység szak-
mai igazgatójának azzal a megjegyzéssel, hogy ezt köve-
tően az 52 óvodai csoport mindegyike megkapja majd a 
társasjátékot. 

– Az alapötlet az volt, hogy felnőtt és gyermek egy-
aránt szeret játszva tanulni – fogalmazott Kerekes Dóra. 
– A készítés során ismerősökkel, barátokkal, óvónőkkel 
közösen alakítottuk a társasjáték végső formáját és tar-
talmát. Van benne kártyacsomag az 5-7, a 8-11, a 12-13 
éveseknek, és egy a 14 éven felülieknek. Az ezekben ol-
vasható kérdésekre a válaszok megtalálhatók a két mese-
könyvben, de megoldó kulcsot is tartalmaz a játék. A já-
tékszabályokat úgy alakítottuk ki, hogy a játékosok a tu-
dásuk mellett a türelmüket is próbára teszik.

Elmondta még, hogy olyan negyedik osztályosokkal 
játszotta elsőként a játékot, akiknek korábban 12 hely-
történeti foglalkozást tartott, így nagyon jól tudtak vá-
laszolni a társasjáték kérdéseire. – Ha valaki többet akar 
tudni városunkról, nagyon jó módszer sétálni a telepü-
lésen. Segítségként létrehoztunk hat útvonalrendszert 
kérdésekkel, ezt az Actionbound nevű alkalmazással fel 
lehet tölteni az okos telefonra. A válaszokat is fel lehet 
tölteni, s a résztvevőknek oklevelet adunk. Jelenleg ké-

szül az öt-kilenc éves korosztálynak egy sétafüzet, amely 
szintén hat sétaútvonalat tartalmaz, de itt a gyerekeknek 
kreatív feladatokat is meg kell oldaniuk. Erőfeszítéseikért 
természetesen nekik is jár majd oklevél. 

A társasjátékot meg lehet vásárolni a helytörténeti 
gyűjteményben és a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgá-
latán. Dunakeszi kártyával az ára 4900 Ft, kártya nélkül 
6000 Ft. 

Katona M. István     
A szerző felvételei

Elkészült a Dunakeszi 
Helytörténeti Társasjáték

LAKÓHELYÜNK TÖRTÉNETÉNEK MEGISMERTE-
TÉSÉBEN FONTOS SZEREPET TÖLT BE A RÉVÉSZ 
ISTVÁN HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY S ANNAK 
VEZETŐJE, DR. KEREKES DÓRA TÖRTÉNÉSZ. SZER-
KESZTÉSÉBEN EZIDÁIG KÉT HELYTÖRTÉNETI ME-
SEKÖNYV JELENT MEG AZ ÓVODÁS ÉS ISKOLÁSKO-
RÚ GYERMEKEK SZÁMÁRA.

Játszani jó

május 27. Márton Sándor és Hajnal Bernadett Fanni
május 29. Tamás Gergely és Tóth Barbara
június 05. Kovács András és Kuna Vivien
június 10. Gonda Zoltán és Németi Orsolya
 Kovács Áron és Kovács Alíz Sára
 Gregor János és Bucsek Éva
 Tarnai Roland és Orsós Kinga Katalin
 június 12. Aburdán Tibor és Jónás Amanda
 Pákozdi Róbert és Vincze Enikő
 Szabó Zsolt és Fazekas Linda
 Szórád Károly és Zala Katalin
 június 17. Olvasztó Roland Krisztán és Madár Tímea
 június 19. Holczer Balázs és Gubek Johanna Ildikó
 Árvasy Ádám és Ladányi Mariann
 Buczkó János és Márkus Kinga Mária
 Kauer László és Kovács Nikoletta
 Papp Attila és Szirmák Nikolett

Házasságot kötöttek
Mindannyiuknak 
sok szeretettel 
gratulálunk, 
örömteli életet 
kívánunk!
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Dunakeszi fekvésének, Budapesthez való kö-
zelségének, gazdasági erejének és az itt lakók 
szorgalmas munkájának köszönhetően a 19. 
század hosszú békeidőszakában fejlődésnek 

indult. A falu progressziója folytán annak irányítása bo-
nyolódott, a lakosság (mintegy 3000 fő) és az ügyek szá-
ma nőtt, amihez nagyobb községi igazgatási apparátusra 
volt szükség. Az addig használt, ma a Fő út 16‒18. sz. alatt 
álló nádfedeles községházát a hivatalnokok kinőtték, rá-
adásul nem is felelt meg a modern településigazgatási kö-
vetelményeknek.

1897-ben Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye váci járá-
sának főszolgabírája – az állami utasításoknak megfele-
lően – különféle újításokat és átalakításokat rendelt el a 
régi községháza épületén. A képviselő-testület 1897. nov-
ember 11-ei, rendkívüli ülésén azonban határozatot ho-
zott, hogy – mivel a régi épület az elrendelt változtatá-
sok ellenére sem lett volna megfelelő a település ügyeinek 
intézésre – új községházát építtetnek. Az építkezést már 
1898 tavaszán meg akarták kezdeni, de az anyagi feltéte-
lek biztosítása ezt csak később tette lehetővé. 1900-ban a 
képviselők az új épület pontos helyét is kijelölték: a váci 
országútnak az akkori községházával átellenes oldalán, a 
mai Fő út 25. sz. alatt tervezték felépíteni.

A terveket Salkovits Károly budapesti okleveles épí-
tész és miniszteri főmérnök készítette, a kivitelezésre 
pedig Brezina Rezső szintén budapesti építőmester ka-
pott megbízást. Munkájuk eredményeképpen egy mo-
dern épület jött létre, amelyet mintegy kilenc évtize-
den keresztül változatlan formában működtetett a tele-
pülés. Déli homlokzatán ma is olvasható az építés dátu-
ma „1901”.

A Községháza épületében nemcsak az elöljáróság ka-
pott helyet, de itt volt a jegyzői lakás is, a pincében köz-
ségi jégverem működött, az udvaron a községi ló és kocsi 
számára istállót építettek. Itt működött a községi fogda 
is. Az épület keleti oldalán a Dunakeszi Önkéntes Tűzol-
tó Testület fecskendője és szertára volt. 

Az 1990-es évekre az – átmenetileg Tanácsháza, majd 
– addigra már Városháza nevet viselő épület ismét szűk 
lett az 1901-hez képest jelentősen megnövekedett város 
adminisztrációja számára. 1996-ban kezdték meg an-
nak – az eredeti építményhez stílusában és jellegében il-
leszkedő – bővítését. A munkálatok 2001-ben zárultak 
le. Ekkor még a Városháza környezete nem illett egy fej-
lődő, mára már nagyváros központi épületéhez. Rende-
zése során kialakult a mai Révész István sétány, illetve 
2014-ben a IV. Béla király főtér. Utóbbin kapott helyet a 
szökőkút és az időspirál, amely a település múltja fonto-
sabb évszámainak és eseményeinek felidézésével mutatja 
be városunk történelmét. 2016-ban került a tér északke-
leti pontjára az Erős Apolka tervei alapján Baráz Tamás, 
Munkácsy-díjas művész által készített „Országmegtartó” 
című impozáns szobor, amely IV. Béla magyar királyt 
(1235‒1270) ábrázolja. A második honalapítónak is ne-
vezett uralkodó fontos szerepet tölt be településünk tör-
ténetében: 1255-ből datált adománylevelében említi Ke-
sző néven Dunakeszit – ez az első írásos emléke város-
unknak.

Dr. Kerekes Dóra
gyűjteményvezető

Révész István
Helytörténeti Gyűjtemény

120 éves 
a Városháza
DUNAKESZI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK DÖNTÉSE 
ÉRTELMÉBEN 1901. JÚNIUS 20-ÁN TETTÉK LE A MAI 
VÁROSHÁZA ALAPKÖVÉT AZ AKKOR VÁCI ORSZÁG-
ÚT (MA FŐ ÚT) MELLETT. AZ ÉPÍTKEZÉST AZON-
NAL MEGKEZDTÉK, ÉS UGYANEZEN ÉV NOVEMBER 
1-JÉN FEL IS AVATTÁK A FALU ÚJ KÖZSÉGHÁZÁT. 

A nádfedeles községháza (1899 körül) Az új községháza (1910)

A Városháza és a főtér ma
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Simó Béla: „Én csak tettem a dolgomat, 
tettem, amire felesküdtem annak idején.”

Két évtizede önzetlenül szolgálja 
a testvérvárosi együttműködést

DUNAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNY-
ZATA DUNAKESZI ÉS AZ ERDÉLYI 
SZÉKELYKERESZTÚR TÖBB ÉVTI-
ZEDES ÉS RENDKÍVÜL TARTALMAS 
TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATÁNAK 
KITELJESEDÉSE ÉRDEKÉBEN VÉG-
ZETT KIMAGASLÓ TEVÉKENYSÉ-
GE ELISMERÉSEKÉNT DUNAKESZI 
VÁROSÉRT KITÜNTETÉST ADOMÁ-
NYOZOTT SIMÓ BÉLÁNAK, A 
SZÉKELYKERESZTÚRI KÉPVISELŐ- 
TESTÜLET TAGJÁNAK, A HELYI PE-
TŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA 
TANÁRÁNAK.

Dunakeszi egyik leg-
magasabb kitünteté-
sét Kárpáti Zoltán és 

Seltenreich József önkormány-
zati képviselők adták át június 
9-én Székelykeresztúron.

A kilencvenkilenc százalék-
ban magyar ajkú erdélyi kisvá-
ros képviselő-testületi ülésén 
az a Kárpáti Zoltán olvasta fel 
Simó Béla laudációját, aki hosz-
szú éveken át Dunakeszi kül-
kapcsolatokért felelős tanács-
nokaként, a székelykeresztúri 
és a dunakeszi diákok csere-
látogatását szervező Radnó-
ti Miklós Gimnázium igazga-
tó-helyetteseként két évtizede 
ápol tartalmas szakmai és pél-
daértékű emberi kapcsolatot 
Székelykeresztúr mindenkori 
polgármesterével, a képviselők-
kel és a város polgáraival.

A kitüntetett iránti tisztelet 
és megbecsülés hatotta át Kár-
páti Zoltán néha elcsukló, érze-
lemmel áthatott hangját, aki is-
mertette Simó Béla gimnáziumi 
és egyetemi éveit, és azt a meg-
határozó történelmi pillanatot, 

amikor a román rendszerváltás 
után pedagógusként szeretett 
városában, Székelykeresztúron, 
a Petőfi Sándor Általános Isko-
lában elkezdte máig tartó, ma-
gasan ívelő, a helyi közösség 
szeretetével és megbecsülésével 
övezett pályáját.

„Azon túl, hogy diákjai-
val megszerettette a szülőföld 
és Erdély szépségeit, értékeit, 
azonnal bekapcsolódott az ép-
pen formálódó testvériskolai 
kapcsolatok építésébe. A duna-
keszi Kőrösi Csoma Sándor Ál-
talános Iskolából érkező gyer-
mekcsoportoknak hamarosan 
állandó kísérője és kiváló ide-
genvezetője lett. Nem telt el sok 
idő, hogy tudása, helyismerete, 
a Székelyföld és a székely nép 
iránti szeretete, humora, köz-
vetlensége szinte legendává vált 
városunkban is” – hangzottak 
Kárpáti Zoltán szavai.  

Simó Béla az újabb és újabb 
találkozások révén utakat épí-
tett. „Mindezt igazi „építő mes-
terként” szülőföldje javára for-
dította, és fordítja mind a mai 

napig” – idézte Kárpáti Zol-
tán az általa megfogalmazott 
laudációt.

Simó Béla 2000 óta tag-
ja a helyi képviselő-testület-
nek. Testvérvárosi tanácsno-
ki megbízatása minőségi elő-
relépést jelentett Dunakeszi és 
Székelykeresztúr kapcsolatá-
ban, szélesítette az együttmű-
ködés kereteit, egyre több em-
bert vont be a testvérvárosi kap-
csolatok ápolásába.

Kapcsolatépítés 
az anyaországgal

Ötletei révén számtalan új ta-
lálkozásra nyílt alkalom szü-
lőföldje legifjabb és legidősebb 
polgáraival. Simó Béla sokol-
dalú személyiség, népműve-
lő a szó legtisztább értelmé-
ben. Az elmúlt két évtizedben 
Székelykeresztúron szinte nem 
fordult elő olyan művészeti, kul-
turális, sportrendezvény, mely-
ben aktív szervezőként ne vett 

volna részt. Ezért a kiemelke-
dő tevékenységéért részesült 
2012-ben a Magyar Kultúra Lo-
vagja kitüntetésben. Az álta-
la szervezett keresztúri progra-
mokra megkülönböztetett sze-
retettel hívta és várta Dunake-
szi fiatal és felnőtt csoportjait. 
Mindent megtett azért, hogy a 
Székelykeresztúron eltöltött na-
pok felejthetetlen élményt je-
lentsenek valamennyi résztve-
vő számára. Az anyaországgal 
való kapcsolatépítésben egy fő 
cél vezérelte, hogy minél több 
híd épüljön az emberi kapcsolat 
szintjén, vagyis minél több ba-
rátság jöjjön létre a diákok, a csa-
ládok, és testvérvárosok polgárai 
között.” – méltatta Kárpáti Zol-
tán Simó Béla több évtizedes ön-
zetlen tevékenységét, aki a nyár 
táborok során több mint ezer 
dunakeszi diáknak mutatta be 
Erdély csodálatos tájait, értékeit.

„Hasonló szorgalommal 
szervezte és kísérte a diákcso-
portokat Dunakeszire, táplálta 
tanítványaiban az anyaország-
hoz való kötődés felemelő érzé-

Kárpáti Zoltán, Simó Béla, Koncz Hunor-János, 
Seltenreich József, Sebestyén Zsolt 
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sét, mint a nemzeti identitás legszük-
ségesebb alapkövét. Simó Béla pon-
tosan tudja, hogy nem elég szavak-
ban éltetni az összetartozásunkat, 
hanem azért tenni, cselekedni kell! 
Erőfeszítésének, a testvérvárosi kap-
csolatokért végzett munkásságának 
eredménye és elismerése is a kitünte-
tés, és egyben az a szeretet, amely du-
nakeszi ismerősei és barátai közül őt 
körülveszi. Kitüntetéséhez gratulá-
lok! – hangzott Kárpáti Zoltán jókí-
vánsága.

Dunakeszi és polgármestere ne-
vében Seltenreich József köszön-
tötte a képviselő-testület tagjait, 
Székelykeresztúr lakosságát, akiknek 
Dunakeszi testvérvárosi szeretetét 
és ölelését küldte. „S egyben szívből 
gratulálunk az új képviselő-testület-
nek, polgármester úrnak, és legalább 
olyan vagy még sikeresebb munkát 
kívánunk, mint amelyen eddig volt, 
különösen a testvérvárosi együttmű-
ködésben. Bízunk benne, hogy ez a 
kapcsolat továbbra is élő és virágzó 
lesz” – fogalmazott a dunakeszi ön-
kormányzati képviselő.

Dióssi Csaba üdvözlő 
levélben gratulált 

Ezt követően felolvasta Dióssi Csa-
ba polgármester Simó Bélának írt le-
velét, melyben szeretettel gratulált 
a „Dunakeszi Városért kitüntetés-
hez, amit minden esztendőben a vá-
ros által legnagyobb közmegbecsü-
lésnek örvendő polgára kapja.” Majd 
így írt: „Végletekig elkötelezett ma-
gyar emberként gondolok rád, aki 
azóta vagy motorja a városunk kö-
zött működő gyümölcsöző kap-
csolatnak, hogy csatlakoztál a test-
vérvárosi programhoz. Becsületre 
méltó, hogy több mint 20 éve ener-
giát nem sajnálva biztosítasz érték-

teremtő programokat mind a helyi, 
és mind a dunakeszi gyerekeknek 
és az őket elkísérő felnőtteknek. Ne-
kem és a városunk nevében érkezők-
nek életre szóló élményeket szerez-
tél helyi idegenvezetőként. Soha nem 
felejtem el azt a közös körtúrát, me-
lyet a vidék, a táj szépségét bemutat-
va, mindent átlengett a belőled áradó 
hazaszeretet, tisztelet. Munkáddal, 
programjaiddal hozzásegíted a ha-
táron átívelő kapcsolatok kialakulá-
sát és ápolását. Köszönöm, hogy szí-
veden viseled a gördülékeny együtt-
működést, partnerséget Dunakeszi 
és Székelykeresztúr között.” – idéz-
te Simó Béla tevékenységét méltató 
polgármester gondolatait Seltenreich 
Jószef, aki ezt követően Kárpáti Zol-
tánnal együtt adták át Dunakeszi ki-
tüntetését Székelykeresztúr jeles pol-
gárának.

Meghívás 
a Dunakeszi Feszt 

programjaira 

A megható pillanatok után 
Seltenreich József felolvasta azt a le-
velet is, melyben Dióssi Csaba üd-
vözletét küldte Székelykeresztúr új 
polgármesterének és a tavaly megvá-
lasztott képviselő-testület tagjainak, 
akiknek eredményes munkát kívánt 
az előttük álló esztendőkben. Kedves 
hangvételű levélben hívta meg Duna-
keszire Koncz Hunor-János polgár-
mestert, és Székelykeresztúr delegá-
cióját a szeptember 3-5. között meg-
rendezésre kerülő Dunakeszi Feszt 
rendezvénysorozatra. „Várjuk önö-
ket a „Nemzetek utcája” programun-
kon is, melynek keretében reménye-
ink szerint bemutatják településük és 
régiójuk szokásait, kultúráját. A kel-
lemes kikapcsolódás, a jó hangulat, a 

baráti fogadtatás garantált!” – írta le-
velében Dióssi Csaba polgármester.

Seltenreich Jószef  Dióssi Csa-
ba polgármester üdvözlő szavait tol-
mácsolva átadta Dunakeszi ajándé-
kát Koncz Hunor-János polgármes-
ternek.

A kedves hangulatú, érzelmektől 
sem mentes percek után Simó Béla 
mondott köszönetet a megtisztelő ki-
tüntetésért, melyhez példaértékű sze-
rénységgel hozzátette: „A kitünte-
tés nagy dolog számomra, szinte hi-
hetetlen, de nem én kaptam, hanem 
a város. Én csak tettem a dolgomat, 
tettem, amire felesküdtem annak 
idején.”

A dunakeszi delegáció tagja volt 
Tóth Zoltán, a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola igazgató-helyette-
se is, akivel együtt látogatást tettek a 
helyi Petőfi Sándor Általános Iskolá-
ban, ahol Simó Ildikó igazgatóval fel-
idézték a két intézmény közel két év-
tizedes együttműködését, főhajtással 
tisztelegtek a költő szobra előtt.

Vetési Imre 
Fotó: KesziPress
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Lélekemelő örömtánc a Duna-parton

AZ ELMÚLT NAPOKBAN GYAKRAN 
SZÓRAKOZTATTA A VÁROS LAKÓIT 
EGY ÖNFELEDTEN TÁNCOLÓ HÖLGY-
KOSZORÚ A KATONADOMBON, AKIK 
RITMUSOS MOZGÁSUKKAL, MO-
SOLYGÓ TEKINTETÜKKEL KIVÍVTÁK 
A HELYIEK ELISMERÉSÉT. A PIROS 
FELSŐBEN POMPÁZÓ ÖTVENHÁ-
ROM HÖLGY 12 TELEPÜLÉSRŐL ÉR-
KEZETT A HÁROMNAPOS DUNAKE-
SZI ÖRÖMTÁNCTÁBORBA, MELYET 
RADVÁNSZKI EDIT, A REDIT SZÖCS-
KE KLUB VEZETŐJE SZERVEZETT.  

- Ez feledhetetlen élmény. Fan-
tasztikus! Csodálatos a szállá-
sunk, nagyon kedvesek a tán-
cosok, Edit fantasztikusan meg-
szervezte ezt a tábort. Nagyon 
sokat ad ez az együttlét a hétköz-
napok során. Katarzisélményt 
jelent egy-egy tánc megtanulá-
sa és együtt eltáncolása, endor-
fint, boldogsághormont termel! 
Ezért is csináljuk. Mi is nagyon 
sokat kapunk és a táncosok is. 
Akik itt vannak, mind gyakor-
lott táncosok, de semmi közük 
a versenytánchoz – hallhattuk 
Halász Sándorné Ibolyától, az 

egyik oktatótól, aki Szolnok-
ról érkezett társaival a dunake-
szi táborba. 

A másik oktató, Illés Ildikó 
Komáromból érkezett, akinek 
öt településen - Esztergom, Ko-
márom, Sárisáp, Ács, Monostor 
- hat csoportja van. 

A gyors bemutatkozásból ki-
derült, hogy civilben a dorogi 
Richter Gedeonban dolgozott 
a minőségirányítási osztályon. 

- Én sem voltam profi tán-
cos, mint ahogy az itt tánco-
ló hölgyek sem, de mindannyi-
an imádjuk a mozgást, a táncot, 

a közösségi együttlétet. Semmi 
kényszerérzet nincs, de előbb-
utóbb ezt mindenki megtanul-
ja – mondja lelkesen, majd ar-
ról beszél, hogy bárki jöhet kö-
zéjük, mindenki a saját ütemé-
ben, ritmusában táncolhat. 

A táncoló hölgyek között 
mindössze egy férfit fedeztem 
fel, mire Ildikó tényszerűen 
jegyzi meg, hogy sajnos ország-
szerte kevesen táncolnak velük, 
pedig Magyarországon négy 
éve, mint egy 250 oktató segíti 
a csoportokat. 

Azt viszont örömmel újságol-
ja, hogy az ő örömtáncosainak 
dr. Molnár Attila, Komárom 
polgármestere minden segítsé-
get megad.  

- A Komáromi Napok rendez-
vényen minden alkalommal fel-
lépünk, az idősebb korosztály 
tagjainak nagyon fontos a moz-
gás, az együttlét. Az örömtánc 
hiányát különösen a koronaví-
rus-járvány idején érezték meg. 
Én mindenkinek jó szívvel aján-
lom, mert segít az állóképesség, 
az egészség megőrzésben, ser-
kenti az agyi működést. A kö-
zösségi együttlét jótékony hatá-
sáról nem is beszélni – mondta 
boldog mosollyal az arcán.

A közösségi örömtánc duna-
keszi megteremtője, nagyasszo-
nya Radvánszki Edit, a ma már 
országos hírű REDIT Szöcske 
Klub alapítója, vezetője.

Az örömtánc hódító erejét 
mi sem bizonyítja jobban, mint 
az, hogy az országban 7000-
8000 között van az örömtán-
cosok létszáma – tudom meg 
Radvánszki Edittől, aki három 
éve kezdte el a táborok szerve-
zését. Dunakeszin, Gödön, Új-
pesten és a főváros XIV. kerüle-
tében is van csoportja.

- Az örömtánc már 13 or-
szágban működik, de Duna-
keszire én hoztam el, ami-
kor nyugdíjba mentem, akkor 
jött velem szembe ez a lehető-
ség. Életem során szinte mindig 
idősekkel foglalkoztam, ezért 
úgy éreztem, hogy számomra 
ez egy újabb nagyszerű kihívás. 
Dióssi Csaba polgármester úr 
támogatásával a házasságkötő 
teremben kezdtük el a foglalko-
zásokat. Előfordult, hogy elein-
te csak két oktató és két táncos 
volt. Az örömtánc híre, népsze-
rűsége azonban gyorsan terjedt 
a környéken, ma már 120-140 
táncosom van – meséli.

Majd arról beszél – szinte át-
szellemülten -, hogy ország-
szerte rendkívül gyorsan ala-
kultak az örömtáncklubok, de 
nem volt köztük közvetlen kap-
csolat, melynek megszervezését 
magára vállalta. 

- Oktatótársaimmal együtt-
működve közös fellépéseket, 
táborokat szerveztünk, ami-
ket nagy örömmel fogadtak a 
klubok, a helyi közösségek. A 
pandémia előtt 380 társammal 
együtt táncoltunk a Margitszi-
geten, Győrben, a Nyugdíja-
sok Országos Szövetsége ren-
dezvényén 780 fő mutatta be 
az örömtánc szépségét. A ví-
rus utáni időszakban az ön-
kormányzat balatonakarattyai 
üdülőjében ötvenen voltunk, 
itt a háromnapos dunakeszi tá-
borban 12 településről  – töb-
bek között Szolnokról, Eszter-
gomból, Komáromból, Ácsról 
– ötvenhárman vettek részt. 
A csodálatos nyíltvízi edző-
központban szállásoltuk el a 
hölgyeket, akik remekül érez-
ték magukat Dunakeszin. A 
sok-sok tánc mellett bemu-Illés Ildikó, Radvánszki Edit, Halász Sándorné



tattam a várost, a gyönyörű  
Duna-partunkat, voltunk sár-
kányhajózni, megtekintettük 
a Dunakeszi Szimfonikus Ze-
nekar köröndi koncertjét. A 
közös tánc, a közös progra-
mok mind-mind nagyszerű 
közösségépítő hatással van-
nak mindannyiunkra. Ez a 
fajta tánc a lehető legjobb kö-
zösségépítő tevékenység. Ne-
héz szavakkal kifejezni azt a 
boldogságot, amit táncolás 
közben érzünk, amikor kör-
beállunk, egymásra mosoly-
gunk – osztja meg élményét 
Radvánszki Edit, aki azt sem 
hallgatja el, hogy a koronaví-
rus-járvány kezdetén kétség-
beesett, mert tudta, hogy na-
gyon sok, egyedül élő ember 
számára szinte csak az öröm-
tánc jelentette a kapcsolatot a 
„világgal, az élettel”.

- Megoldásként létrehoztam 
egy Facebook-csoportot, mely-
nek két hónap elteltével 6000 
tagja lett. Oktatótársaimmal 
összefogva mindennap tartot-
tunk díjmentes online táncot. 
Bizony nem ritkán volt, ami-
kor hétszázan táncoltak egy-
szerre az ország különböző te-
lepülésein.   

A közeli, távoli terveiről el-
mondta, hogy a nyáron és az 
ősszel még lesznek táborok, a 
Nyugdíjasok Országos Szövet-
ségének a szervezésében ké-
szülnek az országos tánctalál-
kozóra, melyen szeretnék felál-
lítani a magyar rekordot, ami-
kor a 65 év felettiek egyszerre, 
egy helyen táncolnak. 

De ez mind kevés 
Radvánszki Editnek, aki azok-
ra is gondol, akik mozgásuk-
ban korlátozottak, vagy idős-
otthonokban élnek. 

Számukra az Evenita Kö-
zösségépítő Egyesülettel közö-
sen szeretnénk megteremteni  
az El ne felejts program kereté-
ben az ülőtánc anyagi hátterét, 
akik számára is fontos a moz-
gás, a közösségi sikerélmény. 
Bízom benne, hogy találunk 
támogató szponzorokat – avat 
be terveibe Radvánszki Edit, 
aki büszkén vállalja, hogy min-
dig a tevékenységével szeretett 
sikeres lenni. 

- Nem igen van annál na-
gyobb boldogság, mint mások-
nak örömöt, boldog pillanato-
kat szerezni. Ilyen az örömtánc! 
– mondja csillogó tekintettel.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A SPORTOLÓK EGYIK LEGNAGYOBB ÁLMA, HOGY EGYSZER (VAGY TÖBBSZÖR) KIJUSSANAK AZ 
OLIMPIÁRA. KÉT SPORTOLÓVAL BESZÉLGETEK, AKIK PÁLYAFUTÁSA DUNAKESZIRŐL INDULT. ARRA 
KÉRTEM AZ EGYKORI KIVÁLÓ SPORTEMBEREKET, HOGY ELEVENÍTSÉK FEL AZ OLIMPIAI SZEREPLÉ-
SÜK DÖNTŐ NAPJÁT. A XXXII. OLIMPIÁT TOKIÓBAN RENDEZIK JÚLIUS 23 - AUGUSZTUS 8. KÖZÖTT, 
MELYEN NAGY ÖRÖMÜNKRE OTT LESZ A SPORTKARRIERJÉT UGYANCSAK DUNAKESZIN KEZDŐ 27 
ÉVES LUCZ DÓRA KAJAKOS IS, AKINEK SOK SIKERT KÍVÁNUNK!

OLIMPIA 
Béres Ernő és Zarándi László mesél 
a 69 évvel ezelőtti olimpiájáról

A 92 éves Béres Ernő így emlékszik vissza:
- A XV. olimpiát Helsinkiben rendezték meg 
1952. július 19 - augusztus 14. között. 1952-ben 
Helsinkiben indultam az 5000 méteren. Három 
előfutamot rendeztek, minden futamból 1-5. ju-
tott a döntőbe, én a második futamban 3. let-
tem.  Július 24-én 15-en álltunk a rajthoz (30-án 
töltöttem be 23. születésnapom). Csupa ismert 
név Zatopek, Chataway, Pirie, Schade… ter-
mészetesen mindenki nyerni akart. A rajt után 
Chataway állt az élre, Zatopek 7., én a 14. helyen 
futottam. Igyekeztem magamra figyelni. A me-
zőnyben hol elől voltam, hol az utolsó, az állan-
dó lüktetésben nagyon elfáradtam. Többször 
változott a sorrend, amikor az utolsó körhöz ér-
tünk, nyolcadik voltam. A célegyenesbe hete-
dikként fordultam, igyekeztem, hogy az auszt-
rál Perryt megelőzzem, nem sikerült, és 7.-nek 
értem a célba. Zatopek elment az élen futók mel-
lett és nyert. Fantasztikus volt, ahogy a finn kö-
zönség szurkolt. 

A 92 éves dr. Zarándi László így emlékszik 
vissza:
- Az 1948-as londoni olimpián indult 4x100 vál-
tó negyedik lett, 41.6-mp idővel. Hazaérkez-
ve azt a célt tűzték ki, hogy a következő olim-
pián előre kell lépni. A 48-as váltóból Csányi, 
Goldoványi maradt meg, kerestek olyan futót, 
aki leggyorsabban tud rajtolni és jó kanyartech-
nikája legyen, így esett a választás rám.  Az 1952-
es olimpián a régi váltóból Csányi és Goldoványi 

mellett bekerült Varasdi Géza. A Helsinki olim-
pián júliusban a 4x100-as váltóban 18 csapat in-
dult. Mi a harmadik csoportban futamgyőztes-
ként kerültünk a döntőbe, a cél az volt, hogy 1-6-
ban legyünk. Sikerült! A döntő napján, a 3-as 
pályán mi, a 4-sen Szovjetunió, az 5-sön az ame-
rikai váltó indult. A kanyarban sikerült a csa-
patunkat a második helyen tartani, az amerikai 
váltó mögött. Varasdi remekül tartotta magát, 
majd Csányi indult Goldoványival, a váltásban 
kis hiba csúszott és a második helyről, a harma-
dikra estünk vissza, de ezt megtartottuk, 40.1 
mp futottunk, bronzérmet szereztünk. A győz-
tes USA, 2. Szovjetunió. Nagy volt az örömünk. 
Igaz, azóta sem ért el ilyen sikert az elmúlt 69 év 
alatt magyar férfi 4x100-as váltó.
Magyarország 16 aranyérmet, 10 ezüstérmet és 
16 bronzérmet nyert a Helsinkiben rendezett 
olimpián.
 Solymosi László
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Foci-Eb: egy emberként dobbant 
a szívünk a nemzeti tizenegyünkért

DUNAKESZIN A 2016-OS LABDARÚGÓ-EURÓPA- BAJNOKSÁG MÉRKŐZÉSEIT A VÁROS FŐTERÉN FELÁLLÍTOTT EB-SÁTORBAN NÉZHET-
TÉK VÉGIG A SZURKOLÓK, AKIK A MÉRKŐZÉSEK ELŐTT ÉS A SZÜNETEKBEN EGYKORI KIVÁLÓSÁGOK SZAKMAI ELEMZÉSÉT HALLGAT-
HATTÁK. AZ ÉRDEKLŐDÉS ÓRIÁSI VOLT, EZÉRT AZ ÖNKORMÁNYZAT AZ IDEI EB IDEJÉN A DUNA-PARTI SZABADSTRANDON ELHELYE-
ZETT ÓRIÁS LED-KIVETÍTŐ ELÉ VÁRTA A LABDARÚGÁS SZERELMESEIT, HOGY EGYÜTT SZURKOLJUNK A MAGYAR VÁLOGATOTTNAK A 
CÍMVÉDŐ PORTUGÁLOK, AZ AKTUÁLIS VILÁGBAJNOK FRANCIÁK, ÉS A KORÁBBI VILÁGBAJNOK NÉMETEK ELLENI MÉRKŐZÉSEKEN. 

Az első mérkőzését a ma-
gyar válogatott az utol-
só hat percben veszítet-

te el a címvédő portugálokkal 
szemben (0-3), ám a végered-
mény csalóka, mert nemze-
ti tizenegyünk a véghajráig 
méltó ellenfele volt Cristiano 
Ronaldoéknak a zsúfolásig 
megtelt Puskás Arénában. 

A bíztató játék meghozta 
Marco Rossi fiainak az önbizal-
mát, a nézők reményét, hogy a 
második fordulóban helytál-
lunk a világbajnok franciák el-
len, amit a mérkőzés kimene-
tele igazolt is, hiszen egy remek 
támadás végén Fiola Attila cso-
dálatos góljával Magyarország 
szerezte meg a vezetést. A fran-
ciák büszkesége is alábbhagyott 
és tartalékaikat mozgósítva 
csak a véghajrában tudtak ki-
egyenlíteni Griezmann révén. 
Valljuk meg férfiasan, hogy a 
számunkra győzelemmel fel-
érő döntetlen után ott motosz-
kált az agyunkban, hogy mi lett 
volna, ha végre egyszer már si-
kerülne…

A világraszóló siker után – 
ha lehet – még nehezebb feladat 
várt Szalai Ádámékra, akiknek 
Münchenben kellett volna két 
vállra fektetni az egykori vi-
lágbajnok német együttest a to-
vábbjutás reményében.

A zuhogó esőben kezdő-

dött találkozó álomszerűen in-
dult a magyar csapat számára, 
amely a 11. percben a jobb olda-
lon vezetett támadás után Sza-
lai Ádám káprázatos fejes góljá-
val megszerezte a vezetést. Cso-
dálatos perceket éltünk át a du-
nakeszi szabadstrandon együtt 
szurkoló több száz nézővel. Az 
óriás kivetőt pásztázta öröm-
ben könnyező tekintetünk, mi-
közben barátok, ismerősök és 
ismeretlenek ölelgették egy-
mást.

Az idő kerekét szerettük vol-
na felgyorsítani, hogy minél 
előbb véget érjen a sorsdön-
tő találkozó, ám a németek – 
mint már oly sokszor a nagy vi-
lágversenyeken – a 66. percben 
kiegyenlítettek. A magyar csa-
pat, de a lelkes dunakeszi kö-
zönség sem tört meg az egyen-
lítő gól után.  Sőt, amit 1 perccel 
később - Schäfer bravúros fejes 
gólja után - átéltünk a Duna-
parti fák között kialakított aré-
nában, azt a frenetikus öröm-
mámort nemigen lehet szavak-
ba foglalni.

Nemzeti tizenegyünk maga-
biztos, kulturált játéka büsz-
keséggel töltötte el a „futball 
hullámvasútján utazó” lelkün-
ket, amely a 84. percben ismét 
’majd szétrobbant a bosszúság-
tól, amikor a német csapat újra 
kiegyenlített, és megszerezte a 

továbbjutásukat bebiztosító egy 
pontot.

Mint már oly sokszor a mér-
kőzések utolsó perceiben 
megint az ellenfelünknek ked-
vezett a sors! A magyar együt-
test a találkozó végén mégis 
győztesként ünnepeltük, mert 
Gulácsi Péterék csodálatos fut-
ballélménnyel ajándékoztak 
meg bennünket! A Duna-par-
ti fák között – felállva – perce-
kig énekeltük együtt: Szép volt 
fiúk! Az Eb-szerepléstől emelt 
fővel búcsúzú magyar csapat 
tiszteletére több száz dunakeszi 
szurkoló énekelte a Himnuszt!

- Óriási élményben volt ré-
szünk, szuper volt az óriás 
LED-kivetítő, a lebonyolítással 
is maximálisan elégedettek va-
gyunk, fergeteges volt a hangu-
lat is – értékelt Szegedi Gergely, 
aki barátaival együtt szurkolt a 
magyar csapatért. A fiatalem-
ber szerint a közösség ereje, a 
közösen átélt pillanatok sokat 
jelentenek számukra. – Büsz-
kék lehetünk a csapatra, mert 
a 2016-os Eb-hez képest sokkal 
többet kihozott magából ebben 
a „halálcsoportban” – tette hoz-
zá elismeréssel. 

- Fantasztikus élmény volt itt 
szurkolni – mondta Krisztina, 
aki férjével együtt két mérkőzé-
sen is a Duna-parton szorított a 
magyar fiúkért. – Én igazából 

Eb-, vb-drukker vagyok, az idei 
Európa-bajnokság is magával 
ragadott. Nagyon tetszett a ma-
gyar csapat játéka, Szalai Ádám 
gólja pedig csodálatos volt – 
mondta lelkesen az ifjú hölgy, 
aki szerint Marco Rossi csapa-
ta a jövőben kamatoztatni tud-
ja, hogy a világ legjobbjainak 
egyenrangú ellenfele volt. 

Sipos Dávid alpolgármester 
is szuperlatívuszokban beszélt 
a magyar együttes helytállásá-
ról és a dunakeszi szurkolók-
ról, akik fantasztikus hangula-
tot teremtettek. 

– Iszonyúan látszott az ösz-
szefogás ereje, úgy drukkol-
tunk, mintha a Puskás Aréná-
ban lettünk volna – mondta a 
Dunakeszi Programiroda ve-
zetője. – A jó magyar futball-
nak óriási a közösségépítő ha-
tása, góljainknál barátok és is-
meretlenek ugrottunk egymás 
nyakába. Sallaiék sikere óriási 
hatással lesz a fiatalokra, egy-
re többen kezdenek el majd fut-
ballozni, és a brazil vagy portu-
gál világsztárokat népszerűsí-
tő mezek helyett büszkén vise-
lik nemzeti címeres mezünket 
– mondta az örök optimista Si-
pos Dávid.   

Szép volt fiúk! 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress 
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Távfűtési területre 
kazángépész /kazánkezelő 

Feltétel: 
- kazángépész 

vagy kazánkezelő képesítés 
Előnyt jelent: 

- csőszerelő, villanyszerelő, lakatos 
képesítés

- Alapfokú számítógépes ismeretek
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében 

levő lakhely 

Távfűtési területre 
csőszerelő, karbantartó 

Feltételek:  
- Csőszerelői szakképzettség és/
vagy legalább 1 éves gyakorlat 

a szakmában
- "B"kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent:   
- Láng- és ívhegesztési képesítés 

és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében 

levő lakhely
- Alapfokú számítógépes ismeretek

Amit kínálunk: 
- Bejelentett, biztos 

és hosszú távú munkahely
 - Versenyképes javadalmazás

 - Cafetéria
 - Munkaruha

 - Szolgálati telefon
 - Továbbképzés

 - Barátságos, családias 
munkalégkör

 - Változatos munkavégzés

Az önéletrajzukat 
a kozuzem@dkkozuzemi.hu 

e-mail címre várjuk 
a titkárságon.
Igazgatóság 

és ügyfélszolgálati iroda
Krajcár u. 16.

www.dkkozuzemi.hu

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. azonnali kezdéssel, hosszú 
távú munkalehetőséget kínál az alábbi munkakörök betöltésére:

MUNKAERŐ FELVÉTEL

VOKE József Attila Művelődési Központ
2021. júliusi programjai

Október 6. kedd 19:00 óra
Június 28. hétfő – Július 9. 

péntek
Önbizalom tábor

Július 9. péntek 19 óra
Farkas Ferenc zenei bérlet:

„Egy szelet Itália”
 a Dunakeszi Szimfonikus 

Zenekar előadása

Július 12. hétfő-16. péntek
Angol tábor

Július 23. péntek 19:30 óra
Köröndi esték 2021: Fiesta 

spanyol módra

Augusztus 13. péntek 20:00
Köröndi esték 2021: 

Csillaghullás éjszakája

VOKE  (2120 Dunakeszi,  Állomás sétány 17.)  
www.vokejamk.hu

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN MŰ-
KÖDŐ ÁRGYÉLUS NÉPZENEI 
MŰHELY PROGRAMJA A CITE-
RÁS, FURULYÁS, ÉS ÉNEKES 
HAGYOMÁNYOK ŐRZÉSÉT, 
ÁTADÁSÁT CÉLOZZA MEG. A 
NÉPZENEI OKTATÁS KOVÁCS 
LÁSZLÓ NÉPZENÉSZ ÉS AZ IS-
KOLA TANÍTÓNŐJE, LACKÓNÉ 
FODOR ZSUZSANNA VEZETÉ-
SÉVEL ZAJLIK. 

„Minden évben igyekszünk 
pályázati forrásokhoz hoz-
zájutni, melyekkel több szin-
ten támogatjuk munkánkat. 
Hangszereket, viseleteket vá-
sárolunk, kirándulásokat, tá-
borokat szervezünk. 

Az idei éveben a járvány-
helyzet miatt két, Csoóri Sán-
dor Alapnál nyert pályáza-
tunk fut párhuzamosan. 

Az egyikből főleg viselete-
ket, hangszereket vásároltunk, 
a másikból a tagok táborozá-
sát támogattuk. 

Pályázati munkater-
vünk legnagyobb részét a 
heti rendszereséggel tartott 
népihangszeres foglalkozások 
tették ki. 

Közben valósultak meg a te-
hetségterülettől eltérő, közös-
ségépítő, lazító foglalkozások. 
Ilyen volt 2021. június 20-26. 
között megrendezett Árgyélus 

Népzenei Táborunk Balaton-
akarattyán, Dunakeszi városi 
üdülőjében. 

Tapasztalatunk szerint a 
több napos, intenzív zene-
tanítással több hónapnyi 
anyagot tudunk átadni, mi-
közben a gyerekek a tábo-
ri programok, a kikapcsoló-
dás, a kézműves foglalkozá-
sok, által felejthetetlen élmé-
nyeket szereznek. A helyszín 
megváltoztatása, a társak-
kal, oktatóval való együttlét, 
az egymástól tanulás, együtt 
gyakorlás állandó lehetősége 
nem várt eredményeket hoz. 

Ezzel nagyon jól elő lehet ké-
szíteni a következő évi mun-
kát, van mire építeni. 

Naponta 4-5 órát zenél-
tünk, énekeltünk. A gye-
rekek csoportban, páro-
san, segítséggel, önállóan 
is tanultak. Délutánonként 
a Balatonban hűsítettük 
le magunkat. A tábor vé-
gén bemutattuk egymásnak 
megszerzett tudásunkat. Re-
méljük, jövőre is lesz lehető-
ségünk ilyen remek időben, 
hasznosan nyaralnunk.”

Lackóné Fodor Zsuzsanna

Balatoni táborozás sok énekkel 
és sportolással
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ÓRIÁSI VÉGJÁTÉKBAN, HÉTMÉTERESEKKEL NYERTE MEG AZT 
AZ IFJÚSÁGI HÁRMAS TORNÁT A VSD NŐI CSAPATA, AMELYET 
A FÓTI ÚTI KÉZILABDACSARNOK HIVATALOS ÁTADÓJÁN RENDEZ-
TEK. VS DUNAKESZI-ÉRDI SPORT KFT. 34-33.

Tornagyőzelemmel 
ünnepelték 

a kézilabdacsarnok 
hivatalos átadóját

lyen izgalmas sporteseményen évek óta nem voltam, gratulálok 
a lányoknak – kezdte ünnepi beszédét a polgármester. Dióssi 
Csaba ezek után mindenkinek megköszönte, hogy ez a csar-

nok létrejöhetett, hiszen hivatalosan most adták át a hónapok óta 
üzemelő létesítményt. Nem szaporította a szót, hamar átadta azt a 
VSD elnökének, Temesvári Istvánnak. Ő arról beszélt, hogy nem 
csak a kézilabdások örülhetnek a csarnoknak, hanem a röplabdá-
sok és a vívók is. Ezek után ő is sok cégnek és szervezetnek meg-
köszönte a támogatást – írja laptársunk, a dunakeszipost.hu.

A két beszéd még 8 percet sem tartott, így valóban minden a 
sportról, a csarnokról (sok néző eljött) és a kivívott tornagyőze-
lemről szólhatott.

Dunakeszi régi fényképeken

A VOKE József Attila Művelődési Központ szeretné összegyűjteni 
településünk történetének vizuális emlékeit, ezért keressük 

Dunakeszi részleteit, 
régi épületeit, régmúltját, az itt élők életét, szokásait, 

viseletét ábrázoló régi fényképeket.
Kérjük mindazokat, akik a fenti témában anyaggal rendelkeznek, 

hozzák azt be intézményünkbe, hogy másolatot készíthessünk 
róla. A régi fényképekből szándékunk és reményeink szerint egy 

válogatást könyv formátumban megjelentetünk. A könyvben 
szereplő fényképek tulajdonosai 

tiszteletpéldányt kapnak az elkészült kötetből.
Segítségüket előre is köszönjük!

Csoma Attila
VOKE JAMK igazgató

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17. 
+36 20 564 17 56  •  info.vokejamk@gmail.com

Az ünnepélyes avatót látványos tornagyőzelem követte
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VIRÁG ÉS DEKORÁCIÓS ÜZLET

2120 Dunakeszi, Fő út 40.
Tel.: 30/664-3331

Nyitva tartás: H-P: 7.00-19.00, Szo-V: 8.00-18.00

www.passziom.hu 

Szakképzett virágkötő vagy és állást keresel? 
Legyél Te is a csapatunk része… keressük azt a talpraesett, 

jó kommunikációs készséggel rendelkező kedves, mosolygós virágkötő 
munkatársat, aki szeretne 8 órában, több műszakban 

velünk együtt dolgozni üzletünkben.
Jelentkezni személyesen üzletünkben vagy telefonon 

a 06-30-664-3331-es telefonszámon lehet.


